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صفته وبيع عني مضمونة على بائعها بعينها يسلمها البائع للمشتري فإذا تلفت مل يضمن سوى العني اليت   
 باع وال جيوز بيع غري هذين الوجهني وهذان مفترقان يف كتاب البيوع قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا مالك
بن أنس عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال املتبايعان كل واحد منهما 
على صاحبه باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار أخربنا ابن جريج قال أملي على نافع موىل ابن عمر أن عبد 

ايع املتبايعان البيع فكل واحد منهما باخليار اهلل بن عمر أخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا تب
من بيعه ما مل يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال نافع وكان عبد اهلل إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع 
مشى قليال مث رجع قال الشافعي أخربنا سفيان بني عيينة عن عبد اهلل ابن دينار عن ابن عمر قال الشافعي 

عن محاد بن سلمة عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهلل ابن احلرث عن حكيم بن حزام قال قال  أخربنا الثقة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت الربكة يف بيعهما وإن 

يد عن مجيل بن مرة عن أىب كذبا وكتما حمقت الربكة من بيعهما أخربنا الثقة حيىي بن حسان عن محاد بن ز
الوضيء قال كنا يف غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إىل أيب برزة فقال 

له أبو برزة مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول البيعان باخليار ما مل يتفرقا قال الشافعي ويف احلديث 
ين حفظه وقد مسعته من غريه أهنما باتا ليلة مث غدوا عليه فقال ال ما يبني هذا أيضا مل حيضر الذي حدث

أراكما تفرقتما وجعل له اخليار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال إذا وجب البيع خريه بعد وجوبه قال يقول اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع قال فقلت له 

ريه بعد وجوب البيع فأخذ مث ندم قبل أن يتفرقا من جملسهما ذلك أنفيلة منه البد قال ال أحسبه إذا خريه فخ
بعد وجوب البيع أخربنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن 

أحدكما صاحبه بعد البيع قال شريح أنه قال شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما بعد رضا ببيع أو خري 
الشافعي وهبذا نأخذ وهو قول األكثر من أهل احلجاز واألكثر من أهل اآلثار بالبلدان قال وكل متبايعني يف 
سلف إىل أجل أو دين أو عني أو صرف أو غريه تبايعا وتراضيا ومل يتفرقا عن مقامهما أو جملسهما الذي 

وإمنا جيب على كل واحد منهما البيع حىت ال يكون له رده إال خبيار  تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع
 أو شرط خيار أو ما وصفت إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذي 
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 تبايعا فيه أو كان بيعهما عن خيار فإن البيع جيب بالتفرق واخليار قال واحتمل قول رسول اهلل صلى اهلل  
عليه وسلم إال بيع اخليار معنيني أظهرمها عند أهل العلم باللسان وأوالمها مبعىن السنة واالستدالل هبا والقياس 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جعل اخليار للمتبايعني فاملتبايعان االلذان عقدا البيع حىت يتفرقا إال بيع 

قد البيع يف السنة حىت يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما اخليار فإن اخليار إذا كان ال ينقطع بعد ع
الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيري وكان موجودا يف اللسان والقياس إذا كان البيع جيب بشيء بعد 
يء البيع وهو الفراق أن جيب بالثاين بعد البيع فيكون إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع كان اخليار جتديد ش

يوجبه كما كان التفرق جتديد شيء يوجبه ولو مل يكن فيه سنة بينة مبثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أوىل 
املعنيني أن يؤخذ به ملا وصفت من القياس مع أن سفيان ابن عيينة أخربنا عن عبد اهلل ابن طاوس عن أبيه 

جل عمرك اهلل ممن أنت فقال رسول اهلل قال خري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال بعد البيع فقال الر
صلى اهلل عليه وسلم امرؤ من قريش قال وكان أيب حيلف ما اخليار إال بعد البيع قال وهبذا نقول وقد قال 

بعض أصحابنا جيب البيع بالتفرق بعد الصفقة وجيب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك 
اخترت البيع قال الشافعي وليس نأخذ هبذا وقولنا األول ال جيب البيع إال  بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول قد

بتفرقهما أو ختيري أحدمها صاحبه بعد البيع فيختاره قال وإذا تبايع املتبايعان السلعة وتقابضا أو مل يتقابضا 
لبيع مبا جيب به إذا فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا أو خيري أحدمها صاحبه بعد البيع فإذا خريه وجب ا

تفرقا وإن تقابضا وهلكت السلعة يف يد املشتري قبل التفرق أو اخليار فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان 
أقل أو أكثر من مثنها ألن البيع مل يتم فيها قال الشافعي وإن هلكت يف يد البائع قبل قبض املشتري هلا وقبل 

ال تكون من ضمان املشتري حىت يقبضها فإن قبضها مث ردها على البائع التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما و
وديعة فهو كغريه ممن أودعه إياها وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان املشتري وعليه مثنها وإن قبضها وردها 

عل البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو اخليار فهي مضمونه على بالقيمة وإن كان املشتري أمة فأعتقها 
شتري قبل التفرق أو اخليار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك وكان عت  املشتري باطال ألنه أعت  ما امل

مل يتم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزا ألهنا مل متلك عليه ملكا يقع امللك األول عنها إال بتفرق 
بائع أح  به إذا شاء ألن أصل بعد البيع أو خيار وأن كل ما مل يتم فيه ملك املشتري فال  
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امللك كان له قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وكذلك لو عجل املشتري فوطئها قبل التفرق يف غفلة من البائع   
عنه فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه وكان على املشتري مهر مثلها للبائع وإن أحبلها فاختار البائع رد 

له رده وكانت األمة له وله مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبهة وجعلنا على املشتري قيمة ولده يوم  البيع كان
ولد وإن وطئها البائع فهي أمته والوطء كاالختيار منه لفسخ البيع قال الشافعي وإن مات أحد املتبايعني قبل 

ن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان هلم اخليار يف البيع ما كان له وإ
أقام احلاكم مقامه من ينظر له وجعل له اخليار يف رد البيع أو أخذه فأيهما فعل مث أفاق اآلخر فأراد نقض ما 

فعله مل يكن له أن ميضي احلكم عليه به قال الشافعي وإن كان املشتري أمة فولدت أو هبيمة فنتجت قبل 
إن اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فولد املشتري للمشتري ألن عقد البيع وقع وهو محل التفرق فهما على اخليار ف

 وكذلك كل خيار بشرط جائز يف أصل العقد 
باب اخلالف فيما جيب به البيع    
قال الشافعي رمحه اهلل فخالفنا بعض الناس فيما جيب به البيع فقال إذا عقد البيع وجب وال أبايل أن ال خيري  

صاحبه قبل بيع وال بعده وال يتفرقان بعده قال الشافعي فقيل لبعض من قال هذا القول إىل أي شيء  أحدمها
ذهبت يف هذا القول قال أحل اهلل البيع وهذا بيع وإمنا أحل اهلل عز وجل منه للمشتري ما مل يكن ميلك وال 

رض جاهل مبثل حجتك فقال مثل أعرف البيع إال بالكالم ال بتفرق األبدان فقلت له أرأيت لو عارضك معا
ما قلت أحل اهلل البيع وال أعرف بيعا حالال وآخر حراما وكل واحد منهما يلزمه اسم البيع ما احلجة عليه 

قال إذ هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيوع فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املبني عن اهلل عز وجل 
ولك هبذا حجة يف النهي فما علمنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  معىن ما أراد قال الشافعي قلت له

سن سنة يف البيوع أثبت من قوله املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا فإن ابن عمر وأبا برزة وحكيم ابن حزام 
م وعبد اهلل بن عمرو بن العاص يروونه ومل يعارضهم أحد حبرف خيالفه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

وقد هنى عن الدينار بالدينارين فعارض ذلك أسامة بن زيد خبرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفه فنهينا 
حنن وأنت عن الدينار بالدينارين وقلنا هذا أقوى يف احلديث ومع من خالفنا مثل ما احتججت به أن اهلل 

رووه أيضا عن سعد بن أيب وقاص وابن تعاىل أحل البيع وحرم الربا وأن هنيه عن الربا خالف ما رويته و
 عباس وعروة وعامة فقهاء 
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املكيني فإذا كنا منيز بني األحاديث فنذهب إىل األكثر واألرجح وإن اختلف فيه عن النيب صلى اهلل عليه   
مل خيالفه أحد وسلم فنرى لنا حجة على من خالفنا أفما نرى أن ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مما 

برواية عنه أوىل أن يثبت قال بلى إن كان كما تقول قلت فهو كما أقول فهل تعلم معارضا له عن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيالفه قال ال ولكين أقول إنه ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما قلت 

ىن الذي ذهبت إليه فيه قال املتبايعان باخليار ما مل وبه أقول ولكن معناه على غري ما قلت قلت فاذكر يل املع
يتفرقا يف الكالم قال فقلت له الذي ذهبت إليه حمال ال جيوز يف اللسان قال وما إحالته وكيف ال حيتمله 

اللسان قلت إمنا يكونان قبل التساوم غري متساومني مث يكونان متساومني قبل التبايع مث يكونان بعد التساوم 
 وال يقع عليهما اسم متبايعني حىت يتبايعا ويفترقا يف الكالم على التبايع قال فقال فادللين على ما متبايعني

وصفت بشيء أعرفه غري ما قلت اآلن قال الشافعي فقلت له أرأيت لو تساومت أنا وأنت بسلعة فقال رجل 
ايعني إال بعقد البيع قلت وعقد البيع امرأته طال  إن كنتما تبايعتما فيها قال فال تطل  من قبل أنكما غري متب

التفرق عندك يف الكالم عن البيع قال نعم قلت أرأيت لو تقاضيتك حقا عليك فقلت واهلل ال أفارقك حىت 
تعطيين حقي مىت أحنث قال إن فارقته ببدتك قبل أن يعطيك حقك قلت فلو مل تعرف من لسان العرب 

إن اللسان ال حيتمله هبذا املعىن وال غريه قال فاذكر غريه فقلت له شيئا إال هذا أما دلك على أن قولك حمال و
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان أنه التمس صرفا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بن 

عبيد اهلل فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت يأيت خازين أو حىت تأيت 
يت من الغابة قال الشافعي أنا شككت وعمر يسمع فقال عمر واهلل ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال قال خازن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذهب بالورق ربا االهاء وهاء قلت له أفبهذا نقول حنن وأنت إذا تفرق 
تقض فقال نعم قلت له فما بان املصطرفان عن مقامهما الذي تصارفا فيه انتقض الصرف وما مل يتفرقا مل ين

لك وعرفت من هذا احلديث أن التفرق هو تفرق األبدان بعد التبايع ال التفرق عن البيع ألنك لو قلت تفرق 
املتصارفان عن البيع قبل التقابض لبعض الصرف دخل عليك أن تقول ال حيل الصرف حىت يتراضيا ويتوازنا 

يوجبا البيع يف الصرف بعد التقابض أو معه قال ال أقول هذا ويعرف كل واحد منهما ما يأخذ ويعطي مث 
 قلت وال أرى قولك التفرق تفرق الكالم إال جهالة أو جتاهال باللسان قال الشافعي قلت له 
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أرأيت رجال قال لك أقلدك فأمسعك تقول املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا والتفرق عندك التفرق بالكالم   
نت تقول إذا تفرق املتصارفان قبل التقابض كان الصرف ربا ومها يف معىن املتبايعني غريمها ألن املتصارفني وأ

متبايعان وإذا تفرقا عن الكالم قبل التقابض فسد الصرف قال ليس هذا له قلت فيقول لك كيف صرت إىل 
ى أن قول النيب صلى اهلل عليه نقض قولك قال إن عمر مسع طلحة ومالكا قد تصارفا فلم ينقض الصرف ورأ

وسلم هاء وهاء إمنا هو ال يتفرقا حىت تقابنا قلت تفرقا عن الكالم قال نعم قلت فقال لك أفرأيت لو احتمل 
اللسان ما قلت وما قال من خالفك اما يكون من قال بقول الرجل الذي مسع احلديث أوىل أن يصار إىل 

ماع والعلم مبا مسع وباللسان قال بلى قلت فلم مل تعط هذا ابن قوله ألنه الذي مسع احلديث فله فضل الس
عمر وهو مسع احلديث من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البيعان باخليار ما مل يتفرقا فكان إذا اشترى شيئا 
يعجبه أن جيب له فارق صاحبه فمشى قليال مث رجع ومل مل تعط هذا أبا برزة وهو مسع من رسول اهلل صلى 

 عليه وسلم البيعان باخليار وقضى به وقد تصادقا بأهنما تبايعا مث كان معا مل يتفرقا يف ليلتهما مث غدوا إليه اهلل
فقضى أن لكل واحد منهما اخليار يف رد بيعه قال الشافعي فإن قال قائل تقول إن قويل حمال قلت نعم قال 

يها فاللسان حيتمل ما قلت فقلت ال قال فلست أراه كما قلت وأنت وإن كانت لك مبا قلت حجة نذهب ال
فبينه قلت فما أحسبين إال قد اكتفيت بأقل مما ذكرت وأسألك قال فسل قلت أفرأيت إذ قال النيب صلى اهلل 
عليه وسلم البيعان باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار أليس قد جعل إليهما اخليار إىل وقتني ينقطع اخليار إىل 

لى قلت فما الوقتان قال أن يتفرقا بالكالم قلت فما الوجه الثاين قال ال أعرف له وجها أيهما كان قال ب
فدعه قلت أفرأيت إن بعتك بيعا ودفعته إليك فقلت أنت فيه باخليار إىل الليل من يومك هذا وأن ختتار 

فال يكون لك رده قال إجازة البيع قبل الليل أجائز هذا البيع قال نعم قلت فمىت ينقطع خيارك ويلزمك البيع 
إن انقضى اليوم ومل اختر رد البيع انقطع اخليار يف البيع أو اخترت قبل الليل إجازة البيع انقطع اخليار يف الرد 

قلت فكيف ال تعرف أن هذا قطع اخليار يف املتبايعني أن يتفرقا بعد البيع أو خيري أحدمها صاحبه قال 
مين بأنك إمنا عمدت ترك احلديث وأنه ال خيفى عليك أن قطع اخليار الشافعي فقال دعه قلت نعم بعد العلم 

يف البيع التفرق أو التخيري كما عرفته يف جوابك قبله فقلت له أرأيت إن زعمت أن اخليار إىل مدة وزعمت 



 أن أهنا أن يتفرقا يف الكالم أيقال للمتساومني أنتما باخليار قال نعم السائم يف أن يرد أو يدع والبائع يف
 يوجب أو يدع قلت 
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أمل يكونا قبل التساوم هكذا قال بلى قلت فهل أحدث هلما التساوم حكما غري حكمهما قبله أو خيفى   
على أحد أنه مالك ملاله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه قال ال قلت فيقال إلنسان أنت باخليار يف مالك الذي 

ئم عندك مل يوجب يف ماله شيئا لغريه إنك لتحيل فيما جتيب فيه من الكالم مل توجب فيه شيئا لغريك فالسا
قال فلم ال أقول لك أنت باخليار يف مالك قلت ملا وصفت لك وإن قلت ذلك إىل مدة تركت قولك قال 
وأين قلت وأنت تزعم أن من كان له اخليار إىل مدة فإذا اختار انقطع خياره كما قلت إذا جعلته باخليار 

ما فمضى اليوم انقطع اخليار قال أجل وكذلك إذا أوجب البيع فهو إىل مدة قلت مل ألزمه قبل إجياب البيع يو
شيئا فيكون فيه خيتار ولو جاز أن يقال أنت باخليار يف مالك ما جاز أن يقال أنت باخليار إىل مدة إمنا يقال 

إذا أخرجه من ملكه فهو لغريه أفيقال ألحد أنت باخليار أبدا قال فإن قلت املدة أن خيرجه من ملكه قلت و
أنت باخليار يف مال غريك قال الشافعي فقلت أرأيت لو أن رجال جاهال عارضك مبثل حجتك فقال قد 

قلت املتساومان يقع عليهما اسم متبايعني وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مها باخليار ما مل يتفرقا 
بدان والتفرق بالكالم فإن تفرقا بأبداهنما فال خيار هلما وعلى صاحب املال والتفرق عندك حيتمل تفرق األ

أن يعطي بيعه ما بذل له منه وعلى صاحب السلعة أن يسلم سلعته له مبا استام عليه وال يكون له الرجوع 
ومتلك عما بذهلا به إذا تفرقا قال ليس ذلك له قلت وال لك قال الشافعي قال أفليس يقبح أن أملك سلعتك 

مايل مث يكون لكل واحد منا الرد بغري عيب أو ليس يقبح أن أبتاع منك عبدا مث أعتقه قبل أن نتفرق وال 
جيوز عتقي وأنا مالك قال الشافعي قلت ليس يقبح يف هذا شيء إال دخل عليك أعظم منه قال وما ذلك 

أحدنا باخليار إىل ثالثني سنة قال قلت أرأيت إن بعتك عبدا بألف درهم وتقابضنا وتشارطنا أنا مجعيا أو 
فجائز قلت ومىت شاء واحد منا نقض البيع نقضه ورمبا مرض العبد ومل ينتفع به سيده وانتفع البائع باملال 
ورمبا انتفع املبتاع بالعبد حىت يستغل منه أكثر من مثنه مث يرده وإن كان أخذه بدين ومل ينتفع البائع بشيء 

منفعة املبتاع مبال البائع قال نعم هو رضى هبذا قلت وإن أعتقه املشتري يف  من مال املبتاع وقد عظمت
الثالثني سنة مل جيز وإن أعتقه البائع جاز قال نعم قلت فإمنا جعلت له اخليار بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه 



الوضوء أو تفرقهم  وسلم ما مل يتفرقا ولعل ذلك يكون يف طرفة عني أو ال يبلغ يوما كامال حلاجة الناس إىل
للصالة وغري ذلك فقبحته وجعلت له اخليار ثالثني سنة برأي نفسك فلم تقبحه قال ذلك بشرطهما قلت 

 فمن شرط له رسول اهلل 
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صلى اهلل عليه وسلم أوىل أن يثبت له شرطه ممن شرط له بائع ومشتر وقلت له أرأيت لو اشتريت منك   
مبائة درهم قال فجائز قلت وليس يل وال لك نقض البيع قبل تفرق قال ال قلت  كيال من طعام موصوف

وإن تفرقنا قبل التقابض انتقض البيع قال نعم قلت أفليس قد وجب يل عليك شيء مل يكن يل وال لك نقضه 
وسلم هنى  مث انتقض بغري رضا واحد منا بنقضه قال نعم إمنا نقضناه استدالال بالسنة أن النيب صلى اهلل عليه

عن الدين بالدين قلت فإن قال لك قائل أهل احلديث يوهنون هذا احلديث ولو كان ثابتا مل يكن هذا دينا 
ألين مىت شئت أخذت منك درامهي اليت بعتك هبا إذا مل أسم لك أجال والطعام إىل مدته قال ال جيوز ذلك 

املتبايعني العرض بالنقد وال يسميان أجال قلت ومل وعليك فيه ملن طالبك أمران أحدمها أنك جتيز تبايع 
ويفترقان قبل التقابض وال ترى به بأسا وال ترى هذا دينا بدين فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل اللفظ أن 
يسلف يف كيل معلوم بشرط سلعة وإن مل يدفعها فيكون حاال غري دين بدين ولكنه عني بدين قال بل هو 

فلو كان كما وصفت أهنما إذا تبايعا يف السلف فتفرقا قبل التقابض انتقض  دين بدين قلت فإن قال لك قائل
البيع بالتفرق ولزمك أنك قد فسخت العقدة املتقدمة الصحيحة بتفرقهما بأبداهنما والتفرق عندك يف البيوع 

قهما بابداهنما معىن ليس له معىن إمنا املعىن يف الكالم أو لزمك أن تقول يف البيعني باخليار ما مل يتفرقا إن لتفر
يوجبه كما كان لتفرق هذين بأبداهنما معىن ينقضه وال تقول هذا قال الشافعي فقال فإنا روينا عن عمر أنه 
قال البيع عن صفقة أو خيار قلت أرأيت إذا جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما وصفت لو كان 

ب إليه فيه أنه لو مسع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه قال رجل من أصحابه قوال خيالفه أال يكون الذي تذه
وسلم شيئا مل خيالفه إن شاء اهلل تعاىل وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن قال بلى قلت أفترى يف أحد 

مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة فقال عامة من حضره ال قلت ولو أجزت هذا خرجت من عامة سنن 
فدخل عليك ما ال تعذر منه قال فدعه قلت فليس بثابت عن عمر وقد رويتم عن  النيب صلى اهلل عليه وسلم

عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعيب أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار قال الشافعي 



وهذا مثل ما روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فهذا منقطع قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط 
هول أو منقطع فهو جامع جلميع ما ترد به األحاديث قال لئن أنصفناك ما يثبت مثله فقلت احتجاجك به وجم

 مع معرفتك مبن حدثه وعمن حدثه ترك النصفة قال الشافعي وقلت له لو كان كما رويت كان 
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أن عمر قال البيع عن صفقة  مبعىن قولنا أشبه وكان خالف قولك كله قال ومن أين قلت أرأيت إذ زعمت  
أو خيار أليس تزعم أن البيع جيب بأحد أمرين إما بصفقة وإما خبيار قال بلى قلت أفيجب البيع باخليار 

والبيع بغري خيار قال نعم قلت وجيب باخليار قال تريد ماذا قلت ما يلزمك قال وما يلزمين قلت تزعم أنه 
ب بأحد أمرين علمنا أهنما تختلفان كما تقول يف املوىل يفيء أو جيب اخليار بال صفقة ألنه إذا زعم أنه جي

يطل  ويف العبد جيين يسلم أو يفدى وكل واحد منهما غري اآلخر قال ما يصنع اخليار شيئا إال بصفقة تقدمه 
أو تكون معه والصفقة مستغنية عن اخليار فهي إن وقعت معها خيار أو بعدها أوليس معها وال بعدها 

ل نعم قلت وقد زعمت أن قوله أو خيار ال معىن له قال فدع هذا قلت نعم بعد العلم بعلمك إن وجبت قا
شاء اهلل تعاىل بأنك زعمت أن ما ذهبت إليه حمال قال فما معناه عندك قلت لو كان قوله هذا موافقا ملا 

 قوله فكان البيع روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعيب عنه وكان مثل معىن قوله فكان مثل البيع يف معىن
عن صفقه بعدها تفرق أو خيار قال بعض من حضر ماله معىن يصح غريها قال أما إنه ال يصح حديثه قلت 
أجل فلم استعنت به قال فعارضنا غري هذا بأن قال فأقول إن ابن مسعود روى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

بتاع باخليار قال الشافعي وهذا احلديث منقطع عن ابن قال إذا اختلف املتبايعان فالقول ما قال البائع وامل
مسعود واألحاديث اليت ذكرناها ثابتة متصلة فلو كان هذا خيالفها مل جيز للعامل باحلديث أن حيتج به على 

واحد منها ألنه ال يثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة قال 
تعاىل ولو كان هذا احلديث ثابتا مل يكن خيالف منها شيئا من قبل أن هذين متبايعان إن  الشافعي رمحه اهلل

تصادقا على التبايع واختلفا يف الثمن فكل واحد منهما خيتار أن ينفذ البيع إال أن تكون دعوامها مما يعقد به 
ديث البيع باخليار جعل اخليار البيع تختلفة تنقض أصله ومل جيعل اخليار إال للمبتاع يف أن يأخذ أو يدع وح

هلما معا من غري اختالف يف مثن وال ادعاء من واحد منهما بشيء يفسد أصل البيع وال ينقضه إمنا أراد 
حتديد نقض البيع بشيء جعل هلما معا وإليهما إن شاءا فعاله وإن شاءا تركاه قال الشافعي ولو غلط رجل 



يتفرقا من مقامهما مل جيز له اخليار هلما بعد تفرقهما من مقامهما فإن  إىل أن احلديث على املتبايعني اللذين مل
قال فما يغين يف البيع الالزم بالصفقة أو التفرق بعد الصفقة قيل لو وجب بالصفقة استغىن عن التفرق ولكنه 

من فيكون ال يلزم إال هبما ومعىن خياره بعد الصفقة كمعىن الصفقة والتفرق وبعد التفرق فيختلفان يف الث
 للمشتري 

   
 

 804 :صفحة 
 

اخليار كما يكون له اخليار بعد القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهر على عيب ولو جاز أن نقول إمنا   
يكون له اخليار إذا اختلفا يف الثمن مل جيز أن يكون له اخليار إذا ظهر على عيب وجاز أن يطرح كل حديث 

أخر مثله وإن وجد هلما حممل خيرجان فيه فجاز عليه لبعض املشرقيني  اشبه حديثا يف حرف واحد حلروف
ما هو أوىل أن جيوز من هذا فإهنم قالوا هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن التمر بالتمر إال مثل مبثل 

ا وعن املزابنة وهي اجلزاف بالكيل من جنسها وعن الرطب بالتمر فحرمنا العرايا خبرصها من التمر ألهن
داخلة يف هذا املعىن وزعمنا حنن ومن قال هذا القول من أصحابنا أن العرايا حالل بإحالل النيب صلى اهلل 
عليه وسلم ووجدنا للحديثني معىن خيرجان عليه وجلاز هذا علينا يف أكثر ما يقدر عليه من األحاديث قال 

واخليار فقال اخليار إذا وقع مع البيع جاز الشافعي وخالفنا بعض من وافقنا يف األصل أن البيع جيب بالتفرق 
فليس عليه أن خيري بعد البيع واحلجة عليه ما وصفت من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خري بعد البيع ومن 
القياس إذا كانت بيعا فال يتم البيع إال بتفرق املتبايعني وتفرقهما شيء غري عقد البيع يشبه واهلل أعلم أن ال 

يار إال بعد البيع كما كان التفرق بعد البيع وكذلك اخليار بعده قال الشافعي وحديث مالك يكون جيب باخل
بن أوس بن احلدثان النصرى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على أن التفرق بني املتبايعني تفرق األبدان 

ع أحدكم على بيع ويدل على غريه وهو موضوع يف موضعه قال وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يب
أخيه يدل على أنه يف معىن حديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال املتبايعان باخليار ألين لو كنت إذا بعت 
رجال سلعة تسوى مائة ألف لزم املشتري البيع حىت ال يستطيع أن ينقضه ما ضرين أن يبيعه رجل سلعة خريا 

يع أخيه داللة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا ألهنما منها بعشرة ولكن يف هنيه أن يبيع الرجل على ب
ال يكونان متبايعني إال بعد البيع وال يضر بيع الرجل على بيع أخيه إال قبل التفرق حىت يكون للمشتري 
ما اخليار يف رد البيع وأخذه فيها لئال يفسد على البائع ولعله يفسد على البائع مث خيتار أن يفسخ البيع عليه



معا ولو مل يكن هذا مل يكن للحديث معىن أبدا ألن البيع إذا وجب على املشتري قبل التفرق أو بعده فال 
يضر البائع من باع على بيعه ولو جاز أن جيعل هذا احلديث على غري هذا جاز أن ال يصري الناس إىل حديث 

  إال أحاهلم غريهم إىل حديث غريه
 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من  .غري صحيح وال فصيح

 شوال 
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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باب بيع الكالب وغريها من احليوان غري املأكول    
س عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث أخربنا الربيع قال قال الشافعي أخربنا مالك بن أن 

بن هشام عن أيب مسعود األنصاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن قال قال مالك فلذلك أكره بيع الكالب الضواري وغري الضواري أخربنا الربيع قال أخربنا 

عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من اقتىن كلبا إال  الشافعي قال أخربنا مالك
كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قرياطان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك 

عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخربه أنه مسع سفيان بن أيب زهري وهو رجل من شنوءة من 
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من اقتىن كلبا نقص 

من عمله كل يوم قرياط قالوا أنت مسعت هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إي ورب هذا 
ن رسول اهلل صلى اهلل املسجد أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أ

عليه وسلم أمر بقتل الكالب قال الشافعي وهبذا نقول ال حيل للكلب مثن حبال وإذا مل حيل مثنه مل حيل أن 
يتخذه إال صاحب صيد أو حرث أو ماشية وإال مل حيل له أن يتخذه ومل يكن له إن قتله أخذ مثن إمنا يكون 

ون له يف احلياة مثن يشترى به ويباع قال وال حيل اقتناؤه إال الثمن فيما قتل مما ميلك إذا كان حيل أن يك



لصاحب صيد أو زرع أو ماشية أو ما كان يف معناه ملا جاء فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتل الكالب يدل على أهنا لو صلحت أن يكون هلا أمثان حبال ملا جاز قتلها 

ن ملالكها بيعها فيأخذ أمثاهنا لتصري إىل من حيل له قنيتها قال وال حيل السلم فيها ألنه بيع وما أخذ يف ولكا
شيء ميلك فيه حبال معجال أو مؤخرا أو بقيمته يف حياة أو موت فهو مثن من األمثان وال حيل للكلب مثن ملا 

حل حلوان الكاهن ومهر البغي قال وقد قال  وصفنا من هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن مثنه ولو حل مثنه
النيب صلى اهلل عليه وسلم من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص كل يوم من عمله قرياطان 
وقال ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة قال وقد نصب اهلل عز وجل اخلنزير فسماه رجسا وحرمه 

ال مؤخر وال قيمة حبال ولو قتله إنسان مل يكن فيه قيمة وما ال حيل مثنه مما فال حيل أن خيرج له مثن معجل و
ميلك ال حتل قيمته ألن القيمة مثن من األمثان قال وما كان فيه منفعة يف حياته بيع من الناس غري الكلب 

 واخلنزير وإن مل حيل أكله فال بأس بابتياعه وما كان ال 
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مل يكن بالسلف فيه بأس إذا كان ال ينقطع من أيدي الناس ومن ملكه فقتله غريه فعليه قيمته بأس بابتياعه   
يف الوقت الذي قتله فيه وما كان منه معلما فقتله معلما فقيمته معلما كما تكون قيمة العبد معلما وذلك 

ل اهلر واحلمار األنسي مثل الفهد يعلم الصيد والبازي والشاهني والصقر وغريها من اجلوارح املعلمة ومث
والبغل وغريها مما فيه منفعة حيا وإن مل يؤكل حلمه قال فأما الضبع والثعلب فيؤكالن ويباعان ومها تخالفان 
ملا وصفت جيوز فيهما السلف إن كان انقطاعهما يف احلني الذي يسلف فيهما مأمونا األمان الظاهر عند 

يغرم مثن الظيب وغريه من الوحش اململوك غريمها قال الشافعي  الناس ومن قتلهما ومها ألحد غرم مثنها كما
وكل ما ال منفعة فيه من وحش مثل احلدأة والرمخة والبغاثة وما ال يصيد من الطري الذي ال يؤكل حلمه 
ومثل اللحكاء والقطا واخلنافس وما أشبه هذا فأرى واهلل تعاىل أعلم أن ال جيوز شراءه وال بيعه بدين وال 

وال يكون على أحد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة وكذلك الفأر واجلرذان والوزغان ألنه ال غريه 
معىن للمنفعة فيه حيا وال مذبوحا وال ميتا فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل املال بالباطل وقد هنى اهلل عز 

به مأكوال أو مستمتعا به يف حياته ملنفعة  وجل عن أكل املال بالباطل ألنه إمنا أجيز للمسلمني بيع ما انتفعوا



تقع موقعا وال منفعة يف هذا تقع موقعا وإذا هنى عن بيع ضراب الفحل وهو منفعة إذا مت ألهنا ليست بعني 
  متلك ملنفعة كان ماال منفعة فيه حبال أوىل أن ينهى عن مثنه عندي واهلل تعاىل أعلم

 ID ' '   اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال  سقوط املعدود إال من الطريقني
 يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

دود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املع    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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اب اخلالف يف مثن الكلب ب   



قال الشافعي فخالفنا بعض الناس فأجاز مثن الكلب وشراءه وجعل على من قتله مثنه قلت له أفيجوز أن  
يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيرم مثن الكلب وجتعل له مثنا حيا أو ميتا أو جيوز أن يأمر رسول اهلل 

ان يغرمها قاتلها أيأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتل ما صلى اهلل عليه وسلم بقتل الكالب وهلا أمث
يغرمه قاتله وكل ما غرمه قاتله أمث من قتله ألنه استهالك ما يكون ما ال ملسلم ورسول اهلل صلى اهلل عليه 

قال أخربين وسلم ال يأمر مبأمث وقال قائل فإنا إمنا أخذنا أن الكلب جيوز مثنه خربا وقياسا قلت له فاذكر اخلرب 
بعض أصحابنا عن حممد بن إسح  عن عمران بن أيب أنس أن عثمان أغرم رجال مثن كلب قتله عشرين 
بعريا قال وإذا جعل فيه مقتوال قيمة كان حياله مثن ال خيتلف ذلك قال فقلت له أرأيت لو ثبت هذا عن 

 عليه وسلم والثابت عن عثمان كنت مل تصنع شيئا يف احتجاجك على شيء ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل
عثمان خالفه قال فاذكره قلت أخربنا الثقة عن يونس عن احلسن قال مسعت عثمان بن عفان خيطب وهو 
يأمر بقتل الكالب قال الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته قال فأخذناه قياسا على أن رسول 

ملاشية عن اختاذه وذكر له صيد الكالب فقال فيه ومل ينه اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل ينه صاحب الزرع وال ا
عنه فلما رخص يف أن يكون الكلب مملوكا كاحلمار حل مثنه وملا حل مثنه كانت قيمته على من قتله قال 

فقلت له فإذا أباح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اختاذه لصاحب الزرع واملاشية ومل ينه عنه صاحب الصيد 
يهما أوىل بنا وبك وبكل مسلم أن يتبعه يف القولني فتحرم ما حرم مثنه وتقتل الكالب على من وحرم مثنه فأ

مل يبح له اختاذها كما أمر بقتلها وتبيح اختاذها ملن أباحه له ومل ينهه عنه أو تزعم أن األحاديث فيها تضاد 
ما جاءت كما جاءت إذا  قال فما تقول أنت قلت أقول احل  إن شاء اهلل تعاىل إثبات األحاديث على

احتملت أن تثبت كلها ولو جاز ما قلت من طرح بعضها لبعض جاز عليك ما أجزت لنفسك قال فيقول 
قائل ال نعرف األحاديث قلت إذا كان يأمث هبا من اختاذها ال أحل ألحد اختاذها وأقتلها حيث وجدهتا مث ال 

تخذ وال مثن هلا قلت بل ال جيوز فيها غريه لو كان يكون أوىل بالصواب منه قال أفيجوز عندك أن يتخذها م
أصل اختاذها حالال حلت لكل أحد كما حيل لكل أحد اختاذ احلمر والبغال ولكن أصل اختاذها حمرم إال 

مبوضع كالضرورة إلصالح املعاش ألين مل أجد احلالل حيظر على أحد وأجد من احملرم ما يباح لبعض دون 
 بعض 
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قال ومثل ماذا قلت امليتةى والدم مباحان لذي الضرورة فإذا فارق الضرورة عاد أن يكونا حمرمني عليه   
بأصل حترميهما والطهارة بالتراب مباحة يف السفر ملن مل جيد ماء فإذا وجده حرم عليه الطهارة بالتراب ألن 

عواز والسفر أو املرض ولذلك إذا فارق أصل الطهارة إمنا هي باملاء وحمرمة مبا خالفه إال يف الضرورة باإل
رجل اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو املاشية حرم عليه اختاذها قال فلم ال حيل مثنها يف احلني الذي حيل 

اختاذها قلت ملا وصفت لك من أهنا مرجوعة على األصل فال مثن حملرم يف األصل وإن تنقلب حاالته بضرورة 
ملن أبيح له قال فأوجدين مثل ما وصفت قلت أرأيت دابة الرجل ماتت فاضطر أو منفعة فإن إحالله خاص 

إليها بشر أحيل هلم أكلها قال نعم قلت أفيحل له بيعها منهم أو لبعضهم إن سب  بعضهم إليها قال إن قلت 
ليس ذلك له قلت فقد حرمت على مالك الدابة بيعها وإن قلت نعم فقد أحللت بيع احملرم قلت نعم قال 

فأقول ال حيل بيعها قلت ولو أحرقها رجل يف احلني الذي أبيح هلؤالء أكلها فيه مل يغرم مثنها قال ال قلت فلو 
مل يدلك على النهي عن مثن الكلب إال ما وصفت لك انبغى أن يدلك قال أفتوجدين غري هذا أقوله قلت 

لح وماء غري ذلك مما يصريها نعم زعمت أنه لو كان لك مخر حرم عليك اختاذها وحل لك أن تفسدها مب
خال وزعمت أن رجال لو أهراقها وقد أفسدها قبل أن تصري خال مل يكن عليه يف مثنها شيء ألهنا مل حتل 

بعد عن احملرم فتصري عينا غريه وزعمت أن ما شيتك لو موتت حل لك سلخها وحبس جلدها وإذا دبغتها 
عليه فيها قيمة قال إين ال أقول هذا ولكين أقول إذا حل مثنها ولو حرقها رجل قبل أن تدبغها مل يكن 

صارت خال وصارت مدبوغة كان هلا مثن وعلى من حرقها قيمته قلت ألهنا تصري عندك عينا حالال لكل 
أحد قال نعم قلت أفتصري الكالب حالال لكل أحد قال ال إال بالضرورة أو طلب املنفعة والكالب امليتة 

لزم قلت وهذا يلزمك يف احلني الذي حيل لك فيه حبس اخلمر واجللود فأنت ال جتعل يف أشبه وامليتة لنا فيها أ
ذلك احلني هلا مثنا قال أجل قال الشافعي مث حكى أن قائال قال ال مثن لكلب الصيد وال الزرع ألن النيب 

ألنه أفسد عليه ماله صلى اهلل عليه وسلم هنى عن مثن الكلب مجلة مث قال وإن قتل إنسان آلخر كلبا غرم مثنه 
قال الشافعي وما مل يكن له مثن حيا بأن أصل مثنه حمرم كان على مثنه إذا قتل أوىل أن يبطل أو مثل مثنه حيا 
وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله وحجة على من قال هذا القول وعليه زيادة حجة من قوله من 

ى اهلل عليه وسلم اختاذها كان إذا قتلت أحرى أن ال يكون هبا أنه إذا مل حيل مثنها يف احلال اليت أباح النيب صل
 حالال قال فقال يل 
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قائل فإذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه قلت إذا مل يكن له مثن ومل يكن على من قتله قيمة كان فيما   
 أصيب مما دون القتل أوىل ومل يكن عليه فيه غرم وينهى عنه ويؤدب إذا عاد 

باب الربا    
  
باب الطعام بالطعام    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان النصري  

أنه التمس صرفا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بن عبيد اهلل فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها 
أو خازين قال الشافعي أنا شككت بعد ما قرأته عليه وعمر بن اخلطاب  يف يده مث قال حىت تأيت خازنيت

رضي اهلل عنه يسمع فقال عمر ال واهلل ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
شعري بالشعري الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء وال

ربا إال هاء وهاء أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان عن 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء والرب 

وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء أخربنا الربيع قال  بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتر ربا إال هاء
أخربنا الشافعي قال أخربنا عبد الوهاب عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق وال الرب بالرب وال الشعري 
وال امللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والرب بالشعري 

بالشعري والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدمها التمر أو امللح قال 
ذا تركنا قول من روى أن ال ربا إال يف الشافعي رمحه اهلل وهبذا نأخذ وهو مواف  لألحاديث يف الصرف وهب

نسيئة وقلنا الربا من وجهني يف النسيئة والنقد وذلك أن الربا منه يكون يف النقد بالزيادة يف الكيل والوزن 
ويكون يف الدين بزيادة األجل وقد يكون مع األجل زيادة يف النقد قال وهبذا نأخذ والذي حرم رسول اهلل 

فضل يف بعضه على بعض يدا بيد الذهب والورق واحلنطة والشعري والتمر وامللح قال صلى اهلل عليه وسلم ال
والذهب والورق مباينان لكل شيء ألهنما أمثان كل شيء وال يقاس عليهما شيء من الطعام وال من غريه 



ان مكيال قال الشافعي رمحه اهلل فالتحرمي معهما من الطعام من مكيل كله مأكول قال فوجدنا املأكول إذا ك
 فاملأكول إذا كان موزونا يف معناه ألهنما 
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مأكوالن معا وكذلك إذا كان مشروبا مكيال أو موزونا ألن الوزن أن يباع معلوما عند البائع واملشتري   
ون كما كان الكيل معلوما عندمها بل الوزن أقرب من اإلحاطة لبعد تفاوته من الكيل فلما اجتمعا يف أن يك
مأكولني ومشروبني وبيعا معلوما مبكيال أو ميزان كان معنامها معىن واحدا فحكمنا هلما حكما واحدا 
وذلك مثل حكم الذهب والفضة ألن تخرج التحرمي والتحليل يف الذهب والفضة والرب والشعري والتمر 

من أحكام ما نصت السنة من والنوى فيه ألنه ال صالح له إال به وامللح واحد ال خيتلف وال خنالف يف شيء 
املأكول غريه وكل ما كان قياسا عليها مما هو يف معناها وحكمه حكمها مل خنالف بني أحكامها وكل ما 
كان قياسا عليها مما هو يف معناها حكمنا له حكمها من املأكول واملشروب واملكيل واملوزون وكذلك يف 

ددا ألنا وجدنا كثريا منها يوزن ببلدة وال يوزن بأخرى معناها عندنا واهلل أعلم كل مكيل ومشروب بيع ع
ووجدنا عامة الرطب مبكة إمنا يباع يف سالل جزافا ووجدنا عامة اللحم إمنا يباع جزافا ووجدنا أهل البدو 
إذا تبايعوا حلما أو لبنا مل يتبايعوه إال جزافا وكذلك يتبايعون السمن والعسل والزبد وغريه وقد يوزن عند 

وال ميتنع من الوزن والكيل يف بيع من باعه جزافا وما بيع جزافا أو عددا فهو يف معىن الكيل والوزن  غريهم
من املأكول واملشروب عندنا واهلل أعلم وكل ما يبقى منه ويدخر ما ال يبقى وال يدخر سواء ال خيتلف فلو 

وجدنا التمر كله يابسا يبقى غاية  نظرنا يف الذي يبقى منه ويدخر ففرقنا بينه وبني ماال يبقى وال يدخر
ووجدنا الطعام كله ال يبقى ذلك البقاء ووجدنا اللحم ال يبقى ذلك البقاء ووجدنا اللنب ال يبقى وال يدخر 
فإن قال قد يوقط قيل وكذلك عامة الفاكهة املوزونة قد تيبس وقشر األترج مبا لص  فيه ييبس وليس فيما 

إذا كان مأكوال ومشروبا فكله صنف واحد واهلل أعلم وما كان غري مأكول يبقى وال يبقى معىن يفرق بينه 
وال مشروب لتفكه وال تلذذ مثل األسبيوش والثفاء والبزور كلها فهي وإن أكلت غري معىن القوت فقد تعد 

 مأكولة ومشروبة وقياسها على املأكول القوت أوىل من قياسها على ما فارقه مما يستمتع به لغري األكل مث
األدوية كلها أهليلجها وايليلجها وسقمونيها وغاريقوهنا يدخل يف هذا املعىن واهلل أعلم قال ووجدنا كل ما 
يستمتع به ليكون مأكوال أو مشروبا جيمعه أن املتاع به ليؤكل أو يشرب ووجدنا جيمعه أن األكل والشرب 



أكثر من منافع الطعام فكانت أن تقاس للمنفعة ووجدنا األدوية تؤكل وتشرب للمنفعة بل منافعها كثرية 
باملأكول واملشروب أوىل من أن يقاس هبا املتاع لغري األكل من احليوان والنبات واخلشب وغري ذلك فجعلنا 

 لألشياء أصلني أصل مأكول فيه الربا وأصل متاع 
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أكول واملشروب إذا كان بعضه ببعض لغري املأكول ال ربا يف الزيادة يف بعضه على بعض فاألصل يف امل  
كاألصل يف الدنانري بالدنانري والدراهم بالدراهم وإذا كان منه صنف بصنف غريه فهو كالدنانري بالدراهم 

والدراهم بالدنانري ال خيتلف إال بعلة وتلك العلة ال تكون يف الدنانري والدراهم حبال وذلك أن يكون الشيء 
يدخل الذهب وال الورق أبدا قال فإن قال قائل كيف فرقتم بني الذهب منه رطب بيابس منه وهذا ال 

والورق وبني املأكول يف هذه احلال قلت احلجة فيه ما ال حجة معه من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 وأنه ال جيوز أن تقيس شيئا بشيء تخالف له فإذا كانت الرطوبة موجودة يف غري الذهب والفضة فال جيوز أن
يقاس شيء بشيء يف املوضع الذي خيالفه فإن قال قائل فأوجدنا السنة فيه قيل إن شاء اهلل أخربنا الربيع قال 
أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخربه أنه 

ا أفضل فقال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سأل سعد بن أيب وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهم
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك قال ففي هذا احلديث رأي سعد نفسه أنه كره البيضاء 

ف  حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه نأخذ ولعله إن شاء بالسلت فإن كان كرهها بسنة فذلك موا
اهلل كرهها لذلك فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أجاز الرب بالشعري 

متفاضال وليس يف قول أحد حجة مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو القياس على سنة النيب صلى اهلل عليه 
قال وهكذا كل ما اختلفت أمساؤه وأصنافه من الطعام فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا  وسلم أيضا

بيد وال خري فيه نسيئة كالدنانري بالدراهم ال خيتلف هو وهي وكذلك زبيب بتمر وحنطة بشعري وشعري 
اهلل صلى بسلت وذرة بأرز وما اختلف أصنافه من املأكول أو املشروب هكذا كله ويف حديثه عن رسول 

اهلل عليه وسلم دالئل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغي لالمام إذا حضره اهل العلم مبا يرد 
عليه أن يسأهلم عنه وهبذا صرنا إىل قيم األموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها ومنها أنه صلى اهلل عليه 



ز بيعه بالتمر ألن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غري وسلم نظر يف معتقب الرطب فلما كان ينقص مل جي
حمدود وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إال مثل مبثل وكانت فيها زيادة بيان النظر يف املعتقب من الرطب 
 فدلت على أنه ال جيوز رطب بيابس من جنسه الختالف الكيلني وكذلك دلت على أنه ال جيوز رطب 
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ألنه نظر يف البيوع يف املعتقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فهما رطبان معنامها معىن واحد  برطب  
فإذا نظر يف املعتقب فلم جيز رطب برطب ألن الصفقة وقعت وال يعرف كيف يكونان يف املعتقب وكان 

ثال مبثل بيعا جمهوال الكيل بالكيل وال جيوز الكيل وال الوزن بالكيل والوزن من جنسه إال م  

باب مجاع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض    
قال الشافعي معرفة األعيان أن ينظر إىل االسم األعم اجلامع الذي ينفرد به من مجلة ما تخرجه تخرجها  

فذلك جنس فأصل كل ما أنبتت األرض أنه نبات مث يفرق به أمساء فيقال هذا حب مث يفرق باحلب امساء 
باحلب من مجاع التمييز فيقال متر وزبيب ويقال حنطة وذرة وشعري وسلت فهذا اجلماع واألمساء اليت تفرق 

الذي هو مجاع التمييز وهو من اجلنس الذي حترم الزيادة يف بعضه على بعض إذا كان من صنف واحد وهو 
رق والترب يف الذهب والورق هكذا ومها تخلوقان من األرض أو فيها مث مها ترب مث يفرق هبما أمساء ذهب وو

سوامها من النحاس واحلديد وغريمها قال الشافعي رمحه اهلل واحلكم فيما كان يابسا من صنف واحد من 
أصناف الطعام حكم واحد ال اختالف فيه كحكم الذهب بالذهب والورق بالورق ألن رسول اهلل صلى 

ذكرا واحدا وحكم فيها حكما اهلل عليه وسلم ذكر حترمي الذهب والورق واحلنطة والشعري والتمر وامللح 
واحدا فال جيوز أن يفرق بني أحكامها حبال وقد مجعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الربيع قال 
الشافعي احلنطة جنس وإن تفاضلت وتباينت يف األمساء كما يتباين الذهب ويتفاضل يف األمساء فال جيوز 

ال وأصل احلنطة الكيل وكل ما كان أصله كيال مل جيز أن ذهب بذهب إال مثال مبثل وزنا بوزن يدا بيد ق
يباع مبثله وزنا بوزن وال وزنا بكيل قال وال بأس باحلنطة مثال مبثل ويدا بيد وال يفترقان حىت يتقابضا وإن 
تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما كما يكون ذلك يف الذهب بالذهب ال خيتلف قال وال بأس حبنطة 

ى مدها دينارا حبنطة رديئة ال يسوى مدها سدس دينار وال حنطة حديثة حبنطة قدمية وال حنطة جيدة يسو
بيضاء صافية حبنطة سوداء قبيحة مثال مبثل كيال بكيل يدا بيد وال يتفرقان حىت يتقابضا إذا كانت حنطة 



د فال خري يف أن يباع منه أحدمها صنفا واحدا وحنطة بائعه صنفا واحدا وكل ما مل جيز إال مثال مبثل يدا بي
شيء ومعه شيء غريه بشيء آخر ال خري يف مد متر عجوة ودرهم مبدى متر عجوة وال مد حنطة سوداء 

 ودرهم مبدى حنطة حممولة حىت يكون الطعام بالطعام ال شيء مع 
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واحد منهما غريمها أو يشتري شيئا من غري صنفه ليس معه من صنفه شيء     
ب يف التمر بالتمر با   

قال الشافعي والتمر صنف وال بأس أن يبتاع صاع متر بصاع متر يدا بيد وال يتفرقان حىت يتقابضا وال بأس  
إذا كان صاع أحدمها صنفا واحدا وصاع اآلخر صنفا واحدا أن يأخذه وإن كان بردى وعجوة بعجوة أو 

من مترين تختلفني وصاع اآلخر من متر واحد  بردى وصيحاين بصيحاين وال خري يف أن يكون صاع أحدمها
وال خري يف أن يتبايعا التمر بالتمر موزونا يف جالل كان أو قرب أو غري ذلك ولو طرحت عنه اجلالل 

والقرب مل جيز أن يباع وزنا وذلك أن وزن التمر يتباين فيكون صاع وزنه أرطال وصاع آخر وزنه أكثر 
صاع كيال وهكذا كل كيل ال جيوز أن يباع مبثله وزنا وكل وزن فال منها فلو كيال كان صاع بأكثر من 

جيوز أن يباع مبثله كيال وإذا اختلف الصنفان فال بأس أن يبتاع كيال وإن كان أصله الوزن وجزافا ألنا إمنا 
ضاه قبل نأمر ببيعه على األصل كراهية التفاضل فإذا كان ما جيوز فيه التفاضل فال نبايل كيف تبايعاه إن تقاب

 أن يتفرقا 
باب ما يف معىن التمر    
قال الشافعي وهكذا كل صنف يابس من املأكول واملشروب فالقول فيه كما وصفت يف احلنطة والتمر ال  

خيتلف يف حرف منه وذلك خيالف الشعري بالشعري والذرة بالذرة والسلت بالسلت والدخن بالدخن واألرز 
تون أو مل ينبتوا مثل الفث وغريه من حب احلنظل وسكر العشر وغريه مما باألرز وكل ما أكل الناس مما ينب

أكل الناس ومل ينبتوا وهكذا كل مأكول يبس من أسبيوش بأسبيوش وثفاء بثفاء وصعتر بصعتر فما بيع منه 
وزنا بشيء من صنفه مل يصرف إىل كيل وما بيع منه كيال مل يصرف إىل وزن ملا وصفت من اختالفه يف 

خفته وجفائه قال وهكذا وكل مأكول ومشروب أخرجه اهلل من شجر أو أرض فكان حباله اليت يبسه و
أخرجه اهلل تعاىل هبا مل حيدث فيه اآلدميون شيئا فينقلونه عن حاله اليت أخرجه اهلل تعاىل هبا إىل غريها فأما ما 



اهلل تعاىل فأما ما أحدث فيه  لو تركوه مل يزل رطبا حباله أبدا ففي هذا الصنف منه علة سأذكرها إن شاء
  اآلدميون جتفيفا من الثمر فهو شيء استعجلوا به صالحه وإن مل ينقلوه وتركوه جف وما أشبه هذا

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله
  :تعاىل
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وما خيالفه باب ما جيامع التمر    

قال الشافعي رمحه اهلل والزيتون تخلوق مثرة لو تركها اآلدميون صحيحة مل خيرج منها زيت وملا عصروها  
خرجت زيتا فإمنا اشت  هلا اسم الزيت بأن شجرهتا زيتون فاسم مثرة شجرهتا اليت منها الزيت زيتون فكل ما 

 احلنطة باحلنطة والتمر بالتمر ويرد منه ما يرد خرج من زيت الزيتون فهو صنف واحد جيوز فيه ما جيوز يف
من احلنطة والتمر ال خيتلف وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زيت الفجل قال وليس مما يكون ببالدنا 

فيعرف له اسم بأمه ولست أعرفه يسمى زيتا إال على معىن أنه دهن ال اسم له مستعمل يف بعض ما يستعمل 
يف طعمه ورحيه وشجرته وهو زرع والزيتون أصل قال وحيتمل معنيني فالذي فيه الزيت وهو مباين للزيت 

هو ألي  به عندي واهلل تعاىل أعلم أن ال حيكم بأن يكون زيتا ولكن حيكم بأن يكون دهنا من األدهان 
فيجوز أن يباع الواحد منه باالثنني من زيت الزيتون وذلك أنه إذا قال رجل أكلت زيتا أو اشتريت زيتا 

ف أنه يراد به زيت الزيتون ألن االسم له دون زيت الفجل وقد حيتمل أن يقال هو صنف من الزيت فال عر
يباع بالزيت إال مثل مبثل والسليط دهن اجللجالن وهو صنف غري زيت الفجل وغري زيت الزيتون فال بأس 

ن منه تخالف دهن غريه بالواحد منه باالثنني من كل واحد منهما وكذلك دهن البزر واحلبوب كلها كل ده
دهن الصنوبر ودهن احلب األخضر ودهن اخلردل ودهن السمسم ودهن نوى املشمش ودهن اللوز ودهن 
اجلوز فكل دهن من هذه األدهان خرج من حبة أو مثرة فاختلف ما خيرج من تلك الثمرة أو تلك احلبة أو 

صنف منه خرج من حبة أو مثرة أو  تلك العجمة فهو صنف واحد فال جيوز إال مثل مبثل يدا بيد وكل
عجمة فال بأس به يف غري صنفه الواحد منه باالثنني ما مل يكن نسيئة ال بأس بدهن خردل بدهن فجل ودهن 



خردل بدهن لوز ودهن لوز بدهن جوز اردد أصوله كله إىل ما خرج منه فإذا كان ما خرج منه واحدا فهو 
قني فهما صنفان مفترقان كاحلنطة والتمر فعلى هذا مجيع صنف كاحلنطة صنف وإذا خرج من أصلني مفتر

األدهان املأكولة واملشروبة للغذاء والتلذذ ال خيتلف احلكم فيها كهو يف التمر واحلنطة سواء فإن كان من 
هذه األدهان شيء ال يؤكل وال يشرب حبال أبدا لدواء وال لغريه فهو خارج من الربا فال بأس أن يباع 

رة منه يدا بيد ونسيئة وواحد منه بواحد من غريه وباثنني يدا بيد ونسيئة إمنا الربا فيما أكل أو واحد منه بعش
شرب حبال ويف الذهب والورق فإن قال قائل قد جيمعهما اسم الدهن قيل وكذلك جيمع احلنطة والذرة 

 واألرز اسم احلب فلما تباين حل الفضل 
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بيد وليس لألدهان أصل اسم موضوع عند العرب إمنا مسيت مبعاين أهنا تنسب إىل يف بعضه على بعض يدا   
ما تكون منه فأما أصوهلا من السمسم واحلب األخضر وغريه فموضوع له أمساء كأمساء احلنطة ال مبعان فإن 

إذا  قيل فاحلب األخضر مبعىن فامسه عند من يعرفه البطم والعسل الذي ال يعرف باالسم املوضوع والذي
لقيت رجال فقلت له عسل علم أنه عسل النحل صنف وقد مسيت أشياء من احلالوة تسمى هبا عسال وقالت 

العرب للحديث احللو حديث معسول وقالت للمرأة احللوة الوجه معسولة الوجه وقالت فيما التذت هذا 
يلته يعين جيامعها ألن عسل وهذا معسول وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال حيل لك حىت تذوقي عس

اجلماع هو املستحلى من املرأة فقالوا لكل ما استحلوه عسل ومعسول على معىن أنه يستحلى استحالء 
العسل قال فعسل النحل املنفرد باالسم دون ما سواه من احللو فإمنا مسيت على ما وصفت من الشبه والعسل 

لو فإمنا يستخرج من قصب أو مثرة أو حبة كما تستخرج فطرة اخلال  ال صنعة لالدميني فيه وما سواه من احل
األدهان فال بأس بالعسل بعصري قصب السكر ألنه ال يسمى عسال إال على ما وصفت فإمنا يقال عصري 
قصب وال بأس بالعسل بعصري العنب وال برب العنب وال بأس بعصري العنب بعصري قصب السكر ألهنما 

لك رب التمر برب العنب متفاضال وهكذا كل ما استخرج من شيء حمدثان ومن شجرتني تختلفتني وكذ
فكان حلوا فأصله على ما وصفت عليه أصول األدهان مثل عصري الرمان بعصري السفرجل وعصري التفاح 
بعصري اللوز وما أشبه هذا فعلى هذا الباب كله وقياسه وال جيوز منه صنف مبثله إال يدا بيد وزنا بوزن إن 

ال إن كان أصله الكيل بكيل وال جيوز منه مطبوخ بينء حبال ألنه إذا كان إمنا يدخر مطبوخا كان يوزن وكي



فأعطيت منه نيئا مبطبوخ فالينء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه النقصان يف الينء فال حيل إال مثل مبثل وال يباع 
ليس للمطبوخ غاية ينتهي منه واحد بآخر مطبوخني معا ألن النار تبلغ من بعضه أكثر مما تبلغ من بعض و

إليها كما يكون للتمر يف اليبس غاية ينتهي إليها وقد يطبخ فيذهب منه جزء من مائة جزء ويطبخ فيذهب 
منه عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا فال جيوز أن يباع منه مطبوخ مبطبوخ ملا وصفت وال مطبوخ بينء وال 

مشوبا بغريه مل جيز أن يباع بصنفه مثال مبثل ألنه ال يدري جيوز إال ينء بينء فإن كان منه شيء ال يعصر إال 
  ما حصة املشوب من حصة الشيء املبيع بعينه الذي ال حيل الفضل يف بعضه على بعض

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك
 حيتاج إىل نقل 
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ول من صنفني شيب أحدمها باآلخر باب املأك   

أخربنا الربيع قال قال الشافعي ويف السنة خرب نصا وداللة بالقياس عليها أنه إذا اختلف الصنفان فال بأس  
بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وال خري فيه نسيئة وذلك يف حديث عبادة بن الصامت بني وما سواه 

حنطة مبدى شعري ومد حنطة مبدى أرز ومد حنطة مبدى ذرة ومد  قياس عليه يف مثل معناه وال بأس مبد
حنطة مبدى متر ومد متر مبدى زبيب ومد زبيب مبدى ملح ومد ملح مبدى حنطة وامللح كله صنف ملح 

جبل وحبر وما وقع عليه اسم ملح وهكذا القول فيما اختلفت أجناسه فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض 
سيئة مثل الذهب بالفضة سواء ال خيتلفان فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وكل ما يدا بيد وال خري فيه ن

سكت عنه مما يؤكل أو يشرب حبال أبدا يباع بعضه ببعض صنف منه بصنف فهو كالذهب بالذهب أو 
صنف بصنف خيالفه فهو كالذهب بالورق ال خيتلفان يف حرف وال يكون الرجل الزما للحديث حىت يقول 

تخرج الكالم فيما حل بيعه وحرم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واحد وإذا تفرق املتبايعان هذا ألن 
الطعام بالطعام قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما قال والعسل كله صنف واحد فال بأس بواحد منه بواحد 

اع عسل بعسل إال مصفيني من يدا بيد وال خري فيه متفاضال يدا بيد وال مستويا وال متفاضال نسيئة وال يب



الشمع وذلك أن الشمع غري العسل فلو بيعا وزنا ويف أحدمها الشمع كان العسل بأقل منه وكذلك لو باعه 
وزنا ويف كل واحد منهما مشع مل خيرجا من أن يكون ما فيهما من العسل من وزن الشمع جمهوال فال جيوز 

فاضال وكذلك لو بيعا كيال بكيل وال خري يف مد حنطة جمهول مبجهول وقد يدخلهما أهنما عسل بعسل مت
فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها زوان مبد حنطة ال شيء فيها من ذلك أو فيها تنب ألهنا احلنطة باحلنطة 

متفاضلة وجمهولة كما وصفت يف العسل بالعسل وهكذا كل صنف من هذه خلطه غريه مما يقدر على متييزه 
ض إال خالصا مما خيلطه إال أن يكون ما خيلط املكيل ال يزيد يف كيله مثل قليل التراب منه مل جيز بعضه ببع

وما دق من تبنه فكان مثل التراب فذلك ال يزيد يف كيله فأما الوزن فال خري يف شيء من هذا فيه ألن كل 
ال خري فيه وإن هذا يزيد يف الوزن وهكذا كل ما شابه غريه فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن ف

بيع كيال بكيل فكان ما شابه ينقص من كيل اجلنس فال خري فيه مثل ما وصفت من احلنطة معها شيء 
حبنطة وهي مثل لنب خلطه ما ء بلنب خلطه ماء أو مل خيلطه وذلك أنه ال يعرف قدر ما دخله أو دخلهما معا 

 من املاء فيكون اللنب باللنب متفاضال 
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ال الشافعي الرطب يعود مترا وال أصل للتمر إال الرطب فلما هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ق  
الرطب بالتمر وكان يف اخلرب عنه أن هنيه عنه أنه نظر يف املعتقب وكان موجودا يف سنته حترمي التمر بالتمر 

ه فقلنا ال جيوز رطب برطب ألنه إذا نظر وغريه من املأكول إال مثل مبثل قلنا به على ما قاله وفسر لنا معنا
فيه يف املعتقب فال خيرج من الرطب بالرطب أبدا من أن يباع جمهول الكيل إذا عاد مترا وال خري يف متر بتمر 
جمهويل الكيل معا وال أحدمها جمهول ألن نقصاهنما أبدا خيتلف فيكون أحد التمرين باآلخر وأحدمها أكثر 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا قال فإذا كان هذا هكذا مل جيز أن يباع  كيال من االخر وقد هنى
رطب منه كيال برطب ملا وصفت قياسا على الرطب بالتمر والتمر بالتمر واللحم كله صنف واحد وحشيه 
وطائره وأنسيه ال حيل الفضل يف بعضه على بعض وال حيل حىت يكون مثل مبثل وزنا بوزن ويكون يابسا 

خيتلف فيكون حلم الوحش بلحم الطري واحد باثنني وأكثر وال خري يف متر خنلة برطب خنلة خبرص وال بتحر و
وال غريه فالقسم واملبادلة وكل ما أخذ له عوض مثل البيع فال جيوز أن يقاسم رجل رجال رطبا يف خنله وال 

ا املخصوصة وهكذا كل صنف من الطعام يف األرض وال يبادله به ألن كالمها يف معىن البيع ههنا إال العراي



الذي يكون رطبا مث ييبس فال جيوز فيه إال ما جاز يف الرطب بالتمر والرطب نفسه ببعض ال خيتلف ذلك 
وهكذا ما كان رطبا فرسك وتفاح وتني وعنب وإجاص وكمثرى وفاكهة ال يباع شيء منها بشيء رطبا 

يقسم رطب منها على األرض بكيل وال وزن وال يف وال رطب منها بيابس وال جزاف منها مبكيل وال 
شجرها ألن حكمها كما وصفت يف الرطب بالتمر والرطب بالرطب وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا 

ييبس فينقص وهكذا كل رطب ال يعود مترا حبال وكل رطب من املأكول ال ينفع يابسا مثل اخلريز والقثاء 
اع منه شيء بشيء من صنفه وزنا بوزن وال كيال بكيل ملعىن ما يف واخليار والفقوس واجلزر واألترج ال يب

الرطوبة من تغريه عند اليبس وكثره ما حيمل بعضها من املاء فيثقل به ويعظم وقلة ما حيمل غريها فيضمر به 
وجيف وإذا اختلف الصنفان منه فال بأس ببطيخ بقثاء متفاضال جزافا ووزنا وكيفما شاء إذا أجزت التفاضل 

 الوزن أجزت أن يباع جزافا ألنه ال معىن يف اجلزاف حيرمه إال التفاضل والتفاضل فيهما مباح وهكذا يف
جزر بأترج ورطب بعنب يف شجره وموضوعا جزافا ومكيال كما قلنا فيما اختلف أصنافه من احلنطة 

مأكول ومن مشروب  والذرة والزبيب والتمر سواء يف ذلك املعىن ال خيالفه ويف كل ما خرج من األرض من
 والرطب من املأكول 
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واملشروب وجهان أحدمها يكون رطبا مث يترك بال عمل من عمل اآلدميني يغريه عن بنية خلقته مثل ما   
يطبخ فتنقصه النار وحيمل عليه غريه فيذهب رطوبته ويغريه مثل الرطب يعود مترا واللحم يقدد بال طبخ 

محل عليه غريه فكل ما كان من الرطب يف هذا املعىن مل جيز أن يباع منه رطب بيابس  يغريه وال عمل شيء
من صنفه وزنا بوزن وال كيال بكيل وال رطب برطب وزنا بوزن وال كيال بكيل كما وصفت يف الرطب 
 بالتمر ومثله كل فاكهة يأكلها اآلدميون فال جيوز رطب بيابس من صنفها وال رطب برطب من صنفها ملا

 وصفته من االستدالل بالسنة 
باب ما جاء يف بيع اللحم    
قال الشافعي رمحه اهلل وهكذا اللحم ال جيوز منه بيع حلم ضائن بلحمم ضائن رطال برطل أحدمها يابس  

واآلخر رطب وال كالمها رطب ألنه ال يكون اللحم ينقص نقصانا واحدا الختالف خلقته ومراعيه اليت 
ون منها الرخص الذي ينقص إذا يبس نقصانا كثريا والغليظ الذي يقل نقصه مث خيتلف نغتذى منها حلمة فيك



غلظهما باختالف خلقته ورخصهما باختالف خلقته فال جيوز حلم أبدا إال يابسا قد بلغ إناه يبسه وزنا 
قائل بوزن من صنف واحد كالتمر كيال بكيل من صنف واحد ويدا بيد وال يفترقان حىت يتقابضا فإن قال 
فهل خيتلف الوزن والكيل فيما بيع يابسا قيل جيتمعان وخيتلفان فإن قيل قد عرفنا حيث جيتمعان فأين 

خيتلفان قيل التمر إذا وقع عليه اسم اليبس ومل يبلغ إناه بيبسه فبيع كيال بكيل مل ينقص يف الكيل شيئا وإذا 
لوزنه حىت يتناهى قال وما بيع وزنا فإمنا  ترك زمانا نقص يف الوزن ألن اجلفوف كلما زاد فيه كان أنقص

قلت يف اللحم ال يباع حىت يتناهى جفوفه ألنه قد يدخله اللحم باللحم متفاضل الوزن أو جمهوال وإن كان 
ببالد ندية فكان إذا يبس مث أصابه الندى رطب حىت يثقل مل يبع وزنا بوزن رطبا من ندى حىت يعود إىل 

ى فزاد يف وزنه كحاله األوىل وال جيوز أن يباع حىت يتناهى جفوفه كما مل اجلفوف وحاله إذا حدث الند
جيز يف االبتداء والقول يف اللحمان املختلفة واحد من قولني أحدمها أن حلم الغنم صنف وحلم االبل صنف 
وحلم البقر صنف وحلم الظباء صنف وحلم كل ما تفرقت به أمساء دون األمساء اجلامعة صنف فيقال كله 
حيوان وكله دواب وكله من هبيمة األنعام فهذا مجاع أمسائه كله مث تفرق امساؤه فيقال حلم غنم وحلم إبل 
وحلم بقر ويقال حلم ظباء وحلم أرانب وحلم يرابيع وحلم ضباع وحلم ثعالب مث يقال يف الطري هكذا حلم 

طة وذرة وشعري وأرز وهذا كراكي وحلم حباريات وحلم حجل وحلم يعاقيب وكما يقال طعام مث يقال حن
 قول يصح ويناقش فمن 
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قال هذا قال الغنم صنف ضاهنا ومعزاها وصغار ذلك وكباره وإناثه وفحوله وحكمها أهنا تكون مثل الرب   
ا املتفاضل صنفا والتمر املتباين املتفاضل صنفا فال يباع منه يابس منتهى اليبس بيابس مثله إال وزنا بوزن يد

بيد وإذا اختلف بيع حلم الغنم بلحم البقر يابس برطب ورطب برطب وزنا بوزن ووزنا منه بثالثة أمثاله يدا 
بيد وال خري فيه نسيئة وذلك أنه ال ربا يف الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وإمنا الربا فيه بنسيئة وإذا جاز 

معىن إال أن يعرف املتبايعان ما اشتريا وباعا الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وزنا بوزن مل يكن للوزن 
وال بأس به جزافا وكيف شاء ما مل يدخله نسيئة كما قلنا يف التمر بالزبيب واحلنطة بالذرة وال خيتلف ذلك 
مث هكذا القول يف حلم األنيس والوحش كله فال خري يف حلم طري بلحم طري إال أن ييبس منتهى اليبس وزنا 

قلنا يف حلم الغنم وال باس بلحم ظيب بلحم أرنب رطبا برطب ويابسا بيابس مثال مبثل بوزن يدا بيد كما 



وبأكثر وزنا جبزاف وجزافا جبزاف الختالف الصنفني وهكذا احليتان كله ال جيوز فيه أن أقول هو صنف 
أن  ألنه ساكن املاء ولو زعمته زعمت أن ساكن األرض كله صنف وحشيه وأنسيه أو كان أقل ما يلزمين

أقول ذلك يف وحشيه ألنه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف احليوان فكل ما متلكه ويصري لك فال بأس برطل 
من أحدمها بأرطال من اآلخر يدا بيد وال خري فيه نسيئة وال بأس فيه يدا بيد وجزافا جبزاف وجزافا بوزن 

رطب واآلخر يابس وال خري  وال خري يف رطل حلم حوت متلكه رطب برطل حلم متلكه رطب وال أحدمها
فيه حىت ميلح وجيفف وينتهي نقصانه وجفوف ما كثر حلمه منه أن ميلح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفوفه 
فإذا انتهى بيع رطال برطل وزنا بوزن يدا بيد من صنف فإذا اختلف فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض 

ن إذا وضع جف جفوفا شديدا فال خري يف ذلك حىت يبلغ يدا بيد وال خري فيه نسيئة وما رق حلمه من احليتا
إبانه من اجلفوف ويباع الصنف منه مبثله وزنا بوزن يدا بيد وإذا اختلف فالقول فيه كما وصفت قبله يباع 
رطبا جزافا برطب جزاف ويابس جزاف ومتفاضل يف الوزن فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه ال خيتلف 

لوجه أن يقال اللحم كله صنف كما أن التمر كله صنف ومن قال هذا لزمه عندي أن والقول الثاين يف هذا ا
يقول يف احليتان ألن اسم اللحم جامع هلذا القول ومن ذهب هذا املذهب لزمه إذا أخذه جبماع اللحم أن 

له عندي يقول هذا كجماع الثمر جيعل الزبيب والتمر وغريه من الثمار صنفا وهذا مما ال جيوز ألحد أن يقو
واهلل تعاىل أعلم فإن ذهب إىل أن حالفا لو حلف أن ال يأكل حلما حنث بلحم اإلبل حنثه بلحم الغنم 

 فكذلك لو 
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حلف أن ال يأكل مثرا حنث بالزبيب حنثه بالتمر وحنثه بالفرسك وليس األميان من هذا بسبيل األميان   
مساء اخلاصة دون األمساء اجلامعة واهلل تعاىل أعلم على األمساء والبيوع على األصناف واأل  

باب ما يكون رطبا أبدا    
قال الشافعي رمحه اهلل الصنف من املأكول واملشروب الذي يكون رطبا أبدا إذا ترك مل ييبس مثل الزيت  

أن يربد والسمن والشريق واألدهان واللنب واخلل وغريه مما ال ينتهي بيبس يف مدة جاءت عليه أبدا إال 
فيجمد بعضه مث يعود ذائبا كما كان أو بأن ينقلب بأن يعقد على نار أو حيمل عليه يابس فيصري هذا يابسا 

بغريه وعقد نار فهذا الصنف خارج من معىن ما يكون رطبا مبعنيني أحدمها أن رطوبة ما يبس من التمر 



يف شجره وأرضه فإذا زايل موضع  رطوبة يف شيء خل  مستجسدا إمنا هو رطوبة طراءة كطراءة اغتذائه
االغتذاء من منبته عاد إىل اليبس وما وصفت رطوبة تخرجة من إناث احليوان أو مثر شجر أو زرع قد زايل 
الشجر والزرع الذي هو ال ينقص مبزايلة األصل الذي هو فيه نفسه وال جيف به بل يكون ما هو فيه رطبا 

بسا كما يعود غريه إذا ترك مدة إال مبا وصفت من أن يصرف من طباع رطوبته والثاين أنه ال يعود يا
بإدخال غريه عليه خبلطه وإدخال عقد النار على ما يعقد منه فلما خالفه بأن مل تكن فيه الرطوبة اليت رطوبته 
تفضي إىل جفوفه إذا ترك بال عمل اآلدميني مل جيز أن نقيسه عليه وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه ألنا 

ده يف كل أحواله ال منتقال إال بنقل غريه فقلنا ال بأس بلنب حليب بلنب حامض وكيفما كان بلنب كذلك جن
كيفما كان حليبا أو رائبا أو حامضا وال حامض حبليب وال حليب برائب ما مل خيلطه ماء فإذا خلطه ماء 

و أجزناه أجزنا الغرر ولو تراضيا به فال خري فيه إذا خلط املاء أحد اللبنني أو كالمها ألن املاء غش ال يتميز فل
مل جيز من قبل أنه ماء ولنب تختلطان ال تعرف حصة املاء من اللنب فنكون أجزنا اللنب باللنب جمهوال أو 

متفاضال أو جامعا هلما وما كان حيرم الفضل يف بعضه على بعض مل جيز أن يبتاع إال معلوما كله كيال بكيل 
اللنب باللنب أنه جيوز كيفما كان اللنب باللنب مل خيلط واحدا عنها ماء ويردان  أو وزنا بوزن فجماع علم بيع

خلطهما ماء أو واحدا منهما وال جيوز وإذا كان اللنب صنفا واحدا إال يدا بيد مثال مبثل كيل واحدا إال يدا 
ه البقر دربانيه بيد مثال مبثل كيال بكيل والصنف الواحد لنب الغنم ما عزه وضائنه والصنف الذي خيالف

 وعربية وجواميسه والصنف الواحد الذي خيالفهما معا لنب اإلبل اوراكها وغواديها 
   
 

 821 :صفحة 
 

ومهريها وخبتها وعراهبا وأراه واهلل تعاىل أعلم جائز أن يباع لنب الغنم بلنب البقر ولنب البقر بلنب اإلبل ألهنا   
شاء املتبايعان يدا بيد ال خري يف واحد منهما باآلخر نسيئة وال تختلفة متفاضال ومستويا وجزافا وكيف ما 

خري يف لنب مغلي بلنب على وجهه ألن اإلغالء ينقص اللنب وال خري يف لنب غنم بأقط غنم من قبل أن األقط 
لنب معقود فإذا بعت اللنب باألقط أجزت اللنب باللنب جمهوال ومتفاضال أو مجعتهما معا فإذا اختلف اللنب 

واألقط فال بأس بلنب إبل بأقط غنم ولنب بقر بأقط غنم ملا وصفت من اختالف اللبنني يدا بيد وال خري يف 
نسيئة قال وال أحب أن يشتري زبدا من غنم بلنب غنم ألن الزبد شيء من اللنب ومها مأكوالن يف حاهلما 

الزبد بيع متفاضال أو جمهوال ومها اليت يتبايعان فيها وال خري يف مسن غنم بزبد غنم حبال ألن السمن من 



مكيالن أو موزنان يف احلال اليت يتبايعان ومن صنف واحد وإذا اختلف الزبد والسمن فكان زبد غنم بزبد 
بقر أو مسن غنم بزبد بقر فال باس الختالفهما بأن يباعا كيف شاء املتبايعان إذا تقابضا قبل أن يتفرقا قال 

نسيئة إذا كان أحدمها نقدا والدين منهما موصوفا قال وإن كانت الشاة لبونا وال بأس بلنب بشاة يدا بيد و
وكان اللنب لنب غنم ويف الشاة حني تبايعا لنب ظاهر يقدر على حلبه يف ساعته تلك فال خري يف الشراء من 

و أفسد قبل أن يف الشاة لبنا ال أدري كم حصته من اللنب الذي اشتريت به نقدا وإن كان اللنب نسيئة فه
للبيع فإن قال قائل وكيف جعلت للنب وهو مغيب حصة من الثمن قيل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
جعل للنب املصراة حصة من الثمن وإمنا اللنب يف الضروع كاللوز واجلوز الرائع يف قشره فيستخرجه صاحبه 

آدمي على إخراجها فإن قال قائل  إذا شاء وليس كمولود ال يقدر آدمي على إخراجه وال مثرة ال يقدر
كيف أجزت لنب الشاة بالشاة وقد يكون منها اللنب قال فيقال إن الشاة نفسها ال ربا فيها ألهنا من احليوان 

وليس مبأكول يف حاله اليت يباع فيها إمنا تؤكل بعد الذبح والسلخ والطبخ والتجفيف فال تنسب الغنم إىل أن 
أهنا حيوان قال واآلدام كلها سواء السمن واللنب والشريق والزيت وغريه ال  تكون مأكولة إمنا تنسب إىل

حيل الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد إذا كان من صنف واحد فزيت الزيتون صنف وزيت الفجل صنف 
غريه ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب بعد الذي وصفت واحد ال حيل يف شيء منه الفضل يف بعضه على 

إذا اختلف الصنفان منه حل الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد ومل جيز نسيئة وال بأس بدهن بعض يدا بيد و
احلب األخضر بدهن الشريق متفاضال يدا بيد وال خري فيه نسيئة قال واألدهان اليت تشرب للدواء عندي يف 

 هذه الصفة دهن اخلروع ودهن اللوز املر وغريه من 
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ان من األدهان ال يؤكل وال يشرب حبال فهو خارج من حد الربا وهو يف معىن غري األدهان وما ك  
املأكول واملشروب ال ربا يف بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة وحيل أن يباع إذا كانت فيه منفعة ومل يكن 

 خياف منه حمرما فأما ما فيه سم أو غريه فال خري يف شرائه وال بيعه إال أن يكون يوضع من ظاهر فيربأ فال
التلف فيشترى للمنفعة فيه قال وكل ما مل جيز أن يبتاع إال مثال مبثل وكيال بكيل يدا بيد وزنا بوزن فالقسم 
فيه كالبيع ال جيوز أن يقسم مثر خنل يف شجره رطبا وال يابسا وال عنب كرم وال حب حنطة يف سنبلة وال 

ترى بعضه ببعض وال يبادل بعضه ببعض ألن هذا غريه مما الفضل يف بعضه على بعض الربا وكذلك ال يش



كله يف معىن الشراء قال وكذلك ال يقتسمان طعاما موضوعا باألرض باحلزر حىت يقتسماه بالكيل والوزن 
ال جيوز فيه غري ذلك حبال ولست أنظر يف ذلك إىل حاجة رجل إىل مثر رطب ألين لو أجزته رطبا للحاجة 

لحاجة ومن احتاج إىل قسم شيء مل حيلل له باحلاجة ماال حيل له يف أصله أجرته يابسا للحاجة وباألرض ل
وليس حيل باحلاجة حمرم إال يف الضرورات من خوف تلف النفس فأما غري ذلك فال أعلمه حيل حلاجة 

واحلاجة فيه وغري احلاجة سواء فإن قال قائل فكيف أجزت اخلرص يف العنب والنخل مث تؤخذ صدقته كيال 
أن يقسم باخلرص قيل له إن شاء اهلل تعاىل الفتراق ما تؤخذ به الصدقات والبيوع والقسم فإن قال  وال جتيز

فافرق بني الصدقات وغريها قلت أرأيت رجلني بينهما مثر حائط ألحدمها عشرة واآلخر تسعة أعشاره فأراد 
إن قال ال ولكنه شريك صاحب العشر أن يأخذ عشره من وسط الطعام أو أعاله أو أردئه أيكون له ذلك ف

يف كل شيء منه ردئ وسط الطعام أو أعاله أو أردئه أيكون له ذلك فإن قال ال ولكنه شريك يف كل شيء 
منه ردئ أو جيد بالقسم قلنا فاجلعرور ومصران الفأرة فإن قال نعم قيل فاملصدق ال يأخذ اجلعرور وال 

له أن يأخذ الصدقة خرصا إمنا يأخذها كيال مصران الفأرة ويكون له أن يأخذ وسط التمر وال يكون 
واملقتسمان يأخذان كل واحد منهما خرصا فيأخذ أحدمها أكثر مما يأخذ اآلخر ويأخذ كل واحد منهما 

جمهول الكيل أو رأيت لو كان بني رجلني غنم ألحدمها ربع عشرها وكانت منها تسع وثالثون لبونا وشاة 
راد القسم أن يأخذ شاة ثنية قيمتها أقل من قيمة نصف شاة من اللنب ثنية أكان على صاحب ربع العشر إن أ

فإن قال ال قيل فهذا على املصدق أو رأيت لو كانت املسألة حباهلا والغنم كلها أو أكثرها دون الثنية وفيها 
 شاة ثنية أيأخذها فإن قال ال يأخذ إال شاة بقيمة ويكون شريكا يف 
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ومرتفعه قيل فاملصدق يأخذها وال يقاس بالصدقة شيء من البيوع وال القسم املقاسم  منخفض الغنم  
شريك يف كل شيء مما يقاسم أبدا إال أن يكون مما يكال من صنف واحد أو بقيمته إذا اختلف األصناف مما 

لرجالن ال يكال وال يوزن ويكون شريكا فيما يكال أو يوزن بقدر حقه مما قل منه أو كثر وال يقسم ا
الثمرة بلجا وال طلعا وال بسرا ورطبا وال مترا حبال فإن فعال ففاتت طلعا أو بسرا أو بلحا فعلى كل واحد 
منهما قيمة ما استهلك يرده ويقتسمانه قال وهكذا كل قسم فاسد يرجع على من استهلكه مبثل ما كان له 

رة فدعوا إىل اقتسامها قيل هلما إن شئتما مثل وقيمة ما مل يكن له مثل قال ولو كانت بني رجلني خنل مثم



قسمنا بينكما بالكيل قال والبقل املأكول كله سواء ال جيوز الفضل يف بعضه على بعض فال جيوز أن يبيع 
رجل رجال ركيب هندبا بركيب هندبا وال بأكثر وال يصلح إال مثال مبثل ولكن ركيب هندبا بركيب 

سل  بركيب كراث وركيب كراث بركيب جرجري إذا جرجري وركيب جرجري بركيب سل  وركيب 
اختلف اجلنسان فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وال خري فيه نسيئة وال جيوز أن يباع منه شيء 
إال جيز مكانه فأما أن يباع على أن يترك مدة يطول يف مثلها فال خري فيه من قبل أنه ال يتميز املبيع منه من 

يبع وال يباع إال جزة جزة عند جزازها كما قلنا يف القصباحلادث الذي مل    

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

ذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ امل    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

اهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظ    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

إن كان أحدمها يل سيحد كالم العربسب  و   .  
  



وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
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باب اآلجال يف الصرف    
قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان أنه أخربه أنه  

رفا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بني عبيداهلل فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف التمس ص
يده مث قال حىت يأيت خازين من الغابة أو حىت تأيت خازنيت من الغابة وعمر بن اخلطاب يسمع فقال عمر ال 

لذهب بالورق ربا إال هاء وهاء واهلل ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا
والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء قال الشافعي 
قرأته على مالك صحيحا ال شك فيه مث طال على الزمان ومل أحفظ حفظا فشككت يف خازنيت أو خازين 

ينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر بن وغريي يقول عنه خازين أخربنا ابن عي
اخلطاب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معىن حديث مالك وقال حىت يأيت خازين من الغابة فحفظته ال 
شك فيه قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

بالذهب إال مثال مبثل وال تبيعوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل ال تبيعوا الذهب 
وال تبيعوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز قال الشافعي فحديث عمر ابن اخلطاب وايب سعيد 

ب إال مثال مبثل يدا اخلدري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدالن على معان منها حترمي الذهب بالذه
بيد وال يباع منها غائب بناجز وحديث عمر يزيد على حديث أيب سعيد اخلدري أن الذي حرم رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فما مسي من املأكول املكيل كالذي حرم يف الذهب والورق سواء ال خيتلفان وقد ذكر 

ر وأوضح قال الشافعي وإمنا حرمنا غري ما مسى رسول عبادة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معنامها وأكث
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املأكول واملكيل ألنه يف معىن ما مسى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه 

وكذلك حرمنا املأكول واملوزون ألن الكيل يف معىن الوزن ألنه بيع معلوم عند البائع واملشتري مبثل ما علم 
ثر ألن الوزن أقرب من اإلحاطة من الكيل فال يوجد يف الكيل والوزن معىن أقرب من اإلحاطة بالكيل أو أك



منهما فاجتمعا على أنه أريد هبما أن يكونا معلومني وأهنما مأكوالن فكان الوزن قياسا على الكيل يف معناه 
شافعي ومل جيز أن يقاس وما أكل من الكيل ومل يسم قياسا على معىن ما مسي من الطعام يف معناه قال ال

 الوزن من املأكول 
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على الوزن من الذهب ألن الذهب غري مأكول وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا املكيل املأكول قسنا   
على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه عليه وال جيوز عند أهل العلم أن يقاس على األبعد ويترك األقرب ولزمنا 

سلم دينارا يف موزون من طعام أبدا وال غريه كما ال جيوز أن نسلم دينارا يف موزون من فضة وال أن ال ن
أعلم املسلمني اختلفوا يف أن الدنانري والدراهم يسلمان يف كل شيء إال أن أحدمها ال يسلم يف اآلخر ال 

 ذهب يف ذهب وال ورق يف ورق إال يف الفلوس فإن منهم من كرهه 
يف الصرف باب ما جاء    

قال الشافعي رمحه اهلل ال جيوز الذهب بالذهب وال الورق بالورق وال شيء من املأكول واملشروب بشيء  
من صنفه إال سواء بسواء يدا بيد إن كان مما يوزن فوزن بوزن وإن كان مما يكال فكيل بكيل وال جيوز أن 

ل بشيء من صنفه وزنا ال يباع الذهب يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيال وال شيء أصله الكي
بالذهب كيال ألهنما قد ميآلن مكياال وخيتلفان يف الوزن أو جيهل كم وزن هذا من وزن هذا وال التمر 

بالتمر وزنا ألهنما قد خيتلفان إذا كان وزهنا واحدا يف الكيل ويكونان جمهوال من الكيل مبجهول وال خري يف 
هذه األصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حىت يتقابضا وال يبقى لواحد أن يتفرق املتبايعان بشيء من 

منهما قبل صاحبه من البيع شيء فإن بقي منه شيء فالبيع فاسد وسواء كان املشتري مشريا لنفسه أو كان 
و وكيال لغريه وسواء تركه ناسيا أو عامدا يف فساد البيع فإذا اختلف الصنفان من هذا وكان ذهبا بورق أ

مترا بزبيب أو حنطة بشعري فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد ال يفترقان من مقامهما الذي تبايعا 
فيه حىت يتقابضا فإن دخل يف شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا مجيع املبيع فسد البيع كله وال بأس بطول 

وفيه ألهنما حينئذ مل يفترقا وحد الفرقة أن مقامهما يف جملسهما وال بأس أن يصطحبا من جملسهما إىل غريه لي
يتفرقا بأبداهنما وحد فساد البيع أن يتفرقا قبل أن يتقابضا وكل مأكول ومشروب من هذا الصنف قياسا 

عليه وكلما اختلف الصنفان فال بأس أن يباع أحدمها باآلخر جزافا ألن أصل البيع إذا كان حالال باجلزاف 



الصنفان حالال فليس يف اجلزاف معىن أكثر من أن يكون أحدمها أكثر من اآلخر وكانت الزيادة إذا اختلف 
وال يدري أيهما أكثر فإذا عمدت أن ال أبايل أيهما كان أكثر فال بأس باجلزاف يف أحدمها باآلخر قال 
 الشافعي فال جيوز أن يشتري ذهب فيه حشو وال معه شيء غريه بالذهب كان الذي معه قليال أو كثريا 
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ألن أصل الذي نذهب إليه أن الذهب بالذهب جمهول أو متفاضل وهو حرام من كل واحد من الوجهني   
وهكذا الفضة بالفضة وإذا اختلف الصنفان فال بأس أن يشتري أحدمها باآلخر ومع اآلخر شيء وال بأس أن 

تفاضل بالذهب والورق وال بأس يشتري بالذهب فضة منظومة خبرز ألن أكثر ما يف هذا أن يكون ال
بالتفاضل فيهما وكل واحد من املبيعني حبصته من الثمن قال الشافعي وإذا صرف الرجل الدينار بعشرين 

درمها فقبض تسعة عشر ومل جيد درمها فال خري يف أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم وال بأس أن يأخذ التسعة 
رهم من الدينار مث إن شاء أن يشتري منه بفضل الدينار مما شاء عشر حبصتها من الدينار ويناقصه حبصة الد

ويتقابضا قبل أن يتفرقا وال بأس أن يترك فضل الدينار عنده يأخذه مىت شاء قال الربيع قال أبو يعقوب 
البويطي وال بأس أن يأخذ الدينار حاضرا قال الشافعي وإذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة دراهم أو 

بدراهم فوجد فيها درمها زائفا فإن كان زاف من قبل السكة أو قبح الفضة فال بأس على املشتري أن  دنانري
يقبله وله رده فإن رده رد البيع كله ألهنا بيعة واحدة وإن شرط عليه أن له رده فالبيع جائز وذلك له شرطه 

عقدة البيع قال وإن كان زاف من أو مل يشرطه وإن شرط أنه ال يرد الصرف فالبيع باطل إذا عقد على هذا 
قبل أنه حناس أو شيء غري فضة فال يكون للمشتري أن يقبله من قبل أنه غري ما اشترى والبيع منتقض بينهما 
وال بأس أن يصرف الرجل من الصراف دراهم فإذا قبضها وتفرقا أودعه إياها وإذا صرف الرجل شيئا مل 

نه وال يوكل به غريه إال أن يفسخ البيع مث يوكل هذا بأن يكن له أن يفارق من صرف منه حىت يقبض م
يصارفه وال بأس إذا صرف منه وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم وكذلك ال بأس أن يذهب هو على االنفراد 

فيزهنا وإذا رهن الرجل الدينار عند رجل بالدراهم مث باعه الدينار بدراهم وقبضها منه فال بأس أن يقبضه 
أن يقبضها وإذا كان للرجل عند الرجل دنانري وديعة فصارفه فيها ومل يقر الذي عنده الدنانري أنه منها بعد 

استهلكها حىت يكون ضامنا وال أهنا يف يده حني صارفه فيها فال خري يف الصرف ألنه غري مضمون وال 
رجل عند الرجل حاضر وقد ميكن أن يكون هلك يف ذلك الوقت فيبطل الصرف قال الشافعي وإذا رهن ال



رهنا فتراضيا أن يفسخ ذلك الرهن ويعطيه مكانه غريه فال بأس إن كان الرهن دنانري فأعطاه مكاهنا دراهم 
أو عبدا فأعطاه مكانه عبدا آخر غريه وليس يف شيء من هذا بيع فيكره فيه ما يكره يف البيوع وال حنب 

كتساب املال من الغصب واحملرم كله وإن بايع رجل مبايعة من أكثر ماله الربا أو مثن احملرم ما كان أو ا
 رجال من 
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هؤالء مل أفسخ البيع ألن هؤالء قد ميلكون حالال فال يفسخ البيع وال حنرم حراما بينا إال أن يشتري الرجل   
قال ال يباع ذهب حراما يعرفه أو بثمن حرام يعرفه وسواء يف هذا املسلم والذمى واحلرىب احلرام كله حرام و

بذهب مع أحد الذهبني شيء غري الذهب وال بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم قال الشافعي وإذا تواعد 
الرجالن الصرف فال بأس أن يشتري الرجالن الفضة مث يقراهنا عند أحدمها حىت يتبايعاها ويصنعا هبا ما شاءا 

 آخر وقبضها املشترك مث أودعها إياه بعد القبض قال الشافعي ولو اشترى أحدمها الفضة مث أشرك فيها رجال
فال بأس وإن قال أشركك على أهنا يف يدي حىت نبيعها مل جيز قال الشافعي ومن باع رجال ثوبا بنصف 
دينار مث باعه ثوبا آخر بنصف دينار حالني أو إىل أجل واحد فله عليه دينار فإن شرط عليه عند البيعة 

فالشرط جائز وإن قال دينارا ال يعطيه نصفني ولكن يعطيه واحدا جازت البيعة  اآلخرة أن له عليه دينارا
الوىل ومل جتز البيعة الثانية وإن مل يشترط هذا الشرط مث أعطاه دينارا وافيا فالبيع جائز قال الشافعي وإذا كان 

با يتقابضانه قبل بني الرجلني ذهب مصنوع فتراضيا أن يشتري أحدمها نصيب اآلخر بوزنه أو مثل وزنه ذه
أن يتفرقا فال بأس ومن صرف من رجل صرفا فال باس أن يقبض منه بعضه ويدفع ما قبض منه إىل غريه أو 
يأمر الصراف أن يدفع باقيه إىل غريه إذا مل يتفرقا من مقامهما حىت يقبضا مجيع ما بينهما أرأيت لو صرف 

عشرة قبل أن يتفرقا فال باس هبذا قال الشافعي ومن منه دينارا بعشرين وقبض منه عشرة مث قبض منه بعدها 
اشترى من رجل فضة خبمسة دنانري ونصف فدفع إليه ستة وقال مخسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة 
فال بأس به قال الشافعي وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد 

وز ألن معقوال أن من وكل رجال بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه كما أو مثله أو أقل منه فال جي
لو قال له بع هذا من فالن فباعه من غريه مل جيز البيع ألنه وكله بفالن ومل يوكله بغريه قال الشافعي وإذا 

نصف فضة  صرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة فوزن له عشرة ونصفا فال بأس أن يعطيه مكان النصف



إذا كان يف بيعه غري الشرط األول وهكذا لو باعه ثوبا بنصف دينار فأعطاه دينارا وأعطاه صاحب الثوب 
نصف دينار ذهبا مل يكن بذلك بأس ألن هذا بيع حادث غري البيع األول ولو كان عقد عقدة البيع على 

نار والثوب قال الشافعي ومن ثوب ونصف دينار بدينار كان فاسدا ألن الدينار مقسوم على نصف الدي
صرف من رجل دراهم بدنانري فعجزت الدراهم فتسلف منه دراهم فأمته مجيع صرفه فال باس قال الشافعي 

 وال بأس أن يباع 
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الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غري مضروب ألن أكثر ما فيه أن يكون أحدمها أكثر من اآلخر وهذا ال   
باس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة مث تبيع تلك الدراهم منه أو من غريه بذهب بأس به وال 

وازنه أو ناقصة ألن كل واحدة من البيعتني غري األخرى قال الربيع ال يفارق صاحبه يف البيعة األوىل حىت 
ما حرم معه إال مثال يتم البيع بينهما قال الشافعي حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذهب بالذهب و

مبثل وزنا بوزن يدا بيد واملكيل من صنف واحد مع الذهب كيال بكيل فال خري يف أن يأخذ منه شيئا بأقل 
منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو غري معروف واملعروف ليس حيل بيعا وال حيرمه فإن كان وهب له 

بأس قال الشافعي فأما السلف فإن أسلفه شيئا مث اقتضى  دينارا وأثابه اآلخر دينارا أوزن منه أو أنقص فال
منه أقل فال باس ألنه متطوع له هببة الفضل وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فال بأس ألن 
هذا ليس من معاين البيوع وكذلك لو كان عليه سلف ذهبا فاشترى منه ورقا فتقابضاه قبل أن يتفرقا وهذا 

ال فأما إذا كان له عليه ذهب إىل أجل فقال له أقضيك قبل األجل على أن تأخذ مين أنقص كله إذا كان حا
فال خري فيه قال الشافعي ومن تسلف من رجل دنانري أو دراهم فجاءه هبا وأكثر منها فال بأس به كان ذلك 

ارحاها صرفا فال عادة أو غري عادة ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانري فحلت أو مل حتل فتط
جيوز ألن ذلك دين بدين وقال مالك رمحه اهلل تعاىل إذا حل فجائز وإذا مل حيل فال جيوز قال الشافعي ومن 
كان له على رجل ذهب حاال فاعطاه دراهم على غري بيع مسمى من الذهب فليس ببيع والذهب كما هو 

دراهم بدينار منها أو دينارين فتقابضاه فال بأس عليه وعلى هذا دراهم مثل الدراهم اليت أخذ منه وإن أعطاه 
به ومن أكرى من رجل منزال إىل أجل فتطوع له املكترى بأن يعطيه بعض حقه مما أكراه به وذلك ذهب 
فال بأس به وإن تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب ومل حيل الذهب فال خري فيه ومن حل له على رجل 



آجال فال بأس به وله مىت شاء أن يأخذها منه ألن ذلك موعد وسواء كانت دنانري فأخرها عليه إىل أجل أو 
من مثن بيع أو سلف ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع هبا مث أبطلها السلطان فليس له إال مثل فلوسه أو 
ربا درامهه اليت أسلف أو باع هبا قال الشافعي وال بأس بالسلف يف الفلوس إىل أجل ألن ذلك ليس مما فيه ال

ومن أسلف رجال دراهم على أهنا بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إال مثل درامهه وليس له عليه دينار وال 
 نصف دينار وإن استسلفه نصف دينار 
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فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك نصفه وبع يل نصفه بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب   
عه بدراهم مث خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم ألنه حينئذ إمنا أسلفه ولو كان قال له ب

دراهم ال نصف دينار قال الشافعي ومن باع رجال ثوبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درمها 
ليه بدينار فالبيع فاسد من قبل أن صرف عشرين مثن غري معلوم بصفة وال عني قال الشافعي ومن كانت ع

دنانري منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها مجلة فذلك له ومن كان له على رجل ذهب فأعطاه شيئا يبيعه له 
غري ذهب ويقبض منه مثل ذهبه فليس يف هذا املكروه شيء إال أن يقول ال أقضيك إال بأن تبيع يل وما 

تتهيأ عنده بغري مصارفه حىت  أحب من اإلحتياط للقاضي ومن كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم
إذا صار عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فال خري فيه ألن هذا دين بدين وإن أحضره إياها فدفعها 
إليه مث باعه إياها فال بأس وال بأس بأن ينتفع بالدراهم إذا مل يكن أعطاه إياها على أهنا بيع من الدينار وإمنا 

يأخذ هبا دراهم وإذا كانت الفضة مقرونة بغريها خامتا فيه فص أو فضة أو هي حينئذ سلف له إن شاء أن 
حلية للسيف أو مصحف أو سكني فال يشتري بشيء من الفضة قل أو كثر حبال ألهنا حينئذ فضة بفضة 
جمهولة القيمة والوزن وهكذا الذهب ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب وإن كان فيه ذهب 

كان فيه ذهب وفضة مل يشتر بذهب وال فضة واشترى بالعرض قال الربيع وفيه قول آخر  اشترى بفضة وإن
أنه ال جيوز أن يشتري شيء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب وال ورق ألن يف هذه البيعة 

ل صرفا وبيعا ال يدري كم حصة البيع من حصة الصرف قال الشافعي وال خري يف شراء تراب املعادن حبا
ألن فيه فضة ال يدري كم هي ال يعرفها البائع وال املشتري وتراب املعدن والصاغة سواء وال جيوز شراء ما 
خرج منه يوما وال يومني وال جيوز شراؤه بشيء ومن أسلف رجال ألف درهم على أن يصرفها منه مبائة 



ة الدينار عليه مضمونة ألهنا بسبب بيع دينار ففعال فالبيع فاسد حني أسلفه على أن يبيعه منه ويترادان واملائ
وسلف قال الشافعي ومن أمر رجال أن يقضي عنه دينارا أو نصف دينار فرضي الذي له الدينار بثوب مكان 
الدينار أو طعام أو دراهم فللقاضي على املقضي عنه األقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه ومن اشترى حليا 

من دين كان له على امليت فال خري يف ذلك قال أبو يعقوب معناها عندي من أهل املرياث على أن يقاصوه 
 أن يبيعه أهل املرياث وأن ال يقاصوه عند الصفقة مث يقاصوه بعد فال جيوز ألنه اشترى أوال حليا بذهب 
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فيه وينقد عنه أو ورق إىل أجل وهو قول أيب حممد قال الشافعي ومن سأل رجال أن يشتري فضة ليشركه   
فال خري يف ذلك كان ذلك منه على وجه املعروف أو غري ذلك قال الشافعي الشركة والتولية بيعان من 

البيوع حيلهما ما حيل البيوع وحيرمهما ما حيرم البيوع فإن وىل رجل رجال حليا مصوغا أو أشركه فيه بعد 
ز كما جيوز يف البيوع وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد ما يقبضه املوىل ويتوازناه ومل يتفرقا قبل أن يتقابضا جا

وإذا كانت للرجل على الرجل الدنانري فاعطاه أكثر منها فالفضل للمعطي إال أن يهبه للمعطي وال بأس أن 
يدعه على املعطي مضمونا عليه حىت يأخذه منه مىت شاء أو يأخذ به منه ما جيوز له أن يأخذه لو كان دينا 

ن بعينه وال قضاء وإن أعطاه أقل مما له عليه فالباقي عليه دين وال بأس أن يؤخره أو يعطيه به عليه من غري مث
شيئا مما شاء مما جيوز أن يعطيه بدينه عليه وإن اشترى الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غريه بدينار 

يع وباعه بعد ما يعرف وزنه فال بأس فوجد ديناره ناقصا فليس على البائع أن يأخذه إال وافيا وإن تناقضا الب
وإن أراد أن يلزمه البيع على أن ينقصه بقدره مل يكن ذلك على البائع وال املشتري قال الشافعي والقضاء 

ليس ببيع فإذا كانت للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعا فال بأس وكذلك إن تطوع الذي 
حيل يف البيوع ومن اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار فدفع إليه دينارا له احل  فقبل منه أنقص منها وهذا ال 

فقال أقبض نصفا لك وأقر يل النصف اآلخر فال بأس به ومن كان له على رجل نصف دينار فأتاه بدينار 
فقضاه نصفا وجعل النصف اآلخر يف سلعة متأخرة موصوفة قبل أن يتفرقا فال بأس قال الشافعي يف الرجل 

ثوب بدينار إىل شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به دراهم مسماة إىل شهرين فال خري فيه وهو يشتري ال
حرام من ثالثة وجوه من قبل بيعتني يف بيعة وشرطني يف شرط وذهب بدراهم إىل أجل ومن راطل رجال 

ا بعد أن يكون يصفه ذهبا فزاد مثقاال فال بأس أن يشتري ذلك املثقال منه مبا شاء من العرض نقدا أو متأخر



وال بأس بأن يبتاعه منه بدراهم نقدا إذا قبضها منه قبل أن يتفرقا وإن رجحت إحدى الذهبني فال بأس أن 
يترك صاحب الفضل منهما فضله لصاحبه ألن هذا غري الصفقة األوىل فإن نقص أحد الذهبني فترك صاحب 

ي القيمة مثل متر بردى ومتر عجوة بيعا معا الفضل فضله فال بأس وإذا مجعت صفقة البيع شيئني تختلف
بصاعي متر وصاع من هذا بدرمهني وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة الربدى مخسة أسداس االثىن عشر 
 وقيمة العجوة سدس اإلثىن عشر وهكذا لو كان صاع الربدى وصاع العجوة بصاعي لون كل واحد منهما 
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الربدى خبمسة أسداس صاعني والعجوة بسدس صاعني فال حيل من قبل أن الربدى  حبصته من اللون فكان  
بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها وهكذا ذهب بذهب كان مائة دينار مروانية وعشرة حمدية مبائة 

تفاضال دينار وعشرة هامشية فال خري فيه من قبل أن قيم املروانية أكثر من قيم احملدية وهذا الذهب بالذهب م
ألن املعىن الذي يف هذا يف الذهب بالذهب متفاضال وال بأس أن يراطل الدنانري اهلامشية التامة بالعت  الناقصة 
مثال مبثل يف الوزن وإن كان هلذه فضل وزهنا وهذه فضل عيوهنا فال بأس بذلك إذا كان وزنا بوزن ومن 

عددا منها وال جيوز الذهب بالذهب إال مثال  كانت له على رجل ذهب بوزن فال بأس أن يأخذ بوزهنا أكثر
مبثل ويدا بيد وأقصى حد يدا بيد قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد بيعهما إن كانا تبايعا مثال 
مبثل واملوازنة أن يضع هذا ذهبه يف كفة وهذا ذهبه يف كفه فإذا اعتدل امليزان أخذ وأعطى فإن وزن له 

نه كان ذلك ال خيتلف إال كاختالف ذهب يف كفة وذهب يف كفة فهو جائز وال أحسبه حبديدة واتزن هبا م
خيتلف وإن كان خيتلف اختالفا بينا مل جيز فإن قيل مل أجزته قيل كما أجيز مكياال مبكياال وإذا كيل له 
كله أو  مكيال مث أخذ منه آخر وإذا اشترى رجل من رجل ذهبا بذهب فال بأس أن يشتري منه مبا أخذ منه

بعضه دراهم أو ما شاء وإذا باع الرجل الرجل السلعة مبائة دينار مثاقيل فله مائة دينار مثاقيل أفراد ليس له 
أكثر منها وال أقل إال أن جيتمعا على الرضا بذلك وإذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عت  فقضاه شرا 

طوعا له بفضل عيون ذهبه على ذهبه وهذا متطوع له منها أكثر من عددها أو وزهنا فال بأس إذا كان هذا مت
بفضل وزن ذهبه على ذهبه وإن كان هذا عن شرط عند البيع أو عند القضاء فال خري فيه ألن هذا حينئذ 

ذهب بذهب أكثر منها وال بأس أن يبيع الرجل الرجل الثوب بدينار إال وزنا من الذهب معلوم ربع أو ثلث 
ه حينئذ الثوب بثالثة أرباع دينار أو ثلثي دينار وال خري يف أن يبيعه الثوب بدينار إال أو أقل أو أكثر ألنه باع



درهم وال دينار إال مد حنطة ألن الثمن حينئذ جمهوال وال بأس أن يبيعه ثوبا ودرمها يراه وثوبا ومد متر يراه 
ن قبل أن فيه صرفا وبيعا ال يدري بدينار قال الربيع فيه قول آخر أنه إذا باعه ثوبا وذهبا يراه فال جيوز م

حصة البيع من حصة الصرف فأما إذا باعه ثوبا ومد متر بدينار يراه فجائز ألن هذا بيع كله قال الشافعي وال 
خري يف أن يسلم إليه دينارا إال درهم ولكن يسلم دينارا ينقص كذا وكذا قال الشافعي من ابتاع بكسر 

زنه فضة أو سلعة من السلع فال بأس بذلك وكذلك من ابتاع بنصف درهم شيئا فأخذ بكسر درمهه مثل و  
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دينار متاعا فدفع دينارا وأخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهبا أو سلعة من السلع فال بأس بذلك وهذا يف مجيع   
الدينار أو كثري  البلدان سواء وال حيل شيء من ذلك يف بلد حيرم يف بلد آخر وسواء الذي ابتاع به قليل من

وال خري يف أن يصارف الرجل الصائغ الفضة باحللي الفضة املعمولة ويعطيه إجارته ألن هذا الورق بالورق 
متفاضال وال خري يف أن يأيت الرجل بالفص إىل الصائغ فيقول له اعمله يل خامتا حىت أعطيك أجرتك وقاله 

مائة دينار باملدينة على أن يعطيه مثلها مبكة إىل أجل  مالك قال الشافعي وال خري يف أن يعطي الرجل الرجل
مسمى أو غري أجل ألن هذا ال سلف وال بيع السلف ما كان لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطاكه 

والبيع يف الذهب ما يتقابضاه مكاهنما قبل أن يتفرقا فإذا أراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهبا فإن كتب له هبا 
فقبضها فال بأس وأيهما أراد أن يأخذها من املدفوع إليه مل يكن للمدفوع إليه أن ميتنع إىل موضع فقبل 

وسواء يف أيهما كان له فيه املرف  أو مل يكن ومن أسلف سلفا فقضى أفضل من ذلك يف العدد والوزن معا 
به شاهدا ومل  فال بأس بذلك إذا مل يكن ذلك شرطا بينهما يف عقد السلف ومن ادعى على رجل ماال وأقام

حيلف والغرمي جيحد مث سأله الغرمي أن يقر له باملال إىل سنة فإن قال ال أقر لك به إال على تأخري كرهت 
  ذلك له إال أن يعلم أن املال له عليه فال أكره ذلك لصاحب املال وأكرهه للغرمي

 ID ' '   توجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام و أنه  :
 ملا ثبت 

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :

  



عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   وأنت تريد األيام سرت مخسا :  صمت  :أو .
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

أبو حيان أنه يقالونقل     وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

ذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحل    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
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باب يف بيع العروض    
قال الشافعي رمحه اهلل قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أما الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه  

يقبض وقال ابن عباس برأيه وال أحسب كل شيء إال مثله وهذا كما قال وسلم فهو الطعام أن يباع حىت 
ابن عباس واهلل تعاىل أعلم ألنه ليس يف الطعام معىن ليس يف غريه من البيوع وال معين يعرف إال واحد وهو 

د أين إذا ابتعت من الرجل شيئا فإمنا أبتاع منه عينا أو مضمونا وإذا ابتعت منه مضمونا فليست بعني وق



يفلس فأكون قد بعت شيئا ضمانه على من اشتريته منه وإمنا بعته قبل أن يصري يف تصريف وملكي تاما وال 
جيوز أن أبيع ماال أملك تاما وإن كان الذي اشتريته منه عينا فلو هلكت تلك العني انقض البيع بيين وبينه 

يتم يل ملكه وال جيوز بيع ما مل يتم يل ملكه فإذا بعتها ومل يتم ملكها إيل بأن يكون ضماهنا مين بعته ما مل 
ومع هذا أنه مضمون على من اشتريته منه فإذا بعت بعت شيئا مضمونا على غريي فإن زعمت أين لست 
بضامن فقد زعمت أين أبيع ما مل أضمن وال جيوز ألحد أن يبيع ما ال يضمن وإن زعمت أين ضامن فعلى 

أرأيت إن هلك ذلك يف يدي الذي اشتريته منه أيؤخذ مين شيء  من الضمان ما على دون من اشتريت منه
فإن قال ال قيل فقد بعت ما ال تضمن وال جيوز بيع ما ال أضمن وإن قيل بل أنت ضامن فليس هكذا بيعه 
كيف أضمن شيئا قد ضمنته له على غريي ولو مل يكن يف هذا شيء مما وصفت دلت عليه السنة وأنه يف 

شافعي قال اهلل تعاىل وأحل اهلل البيع وحرم الربا وقال ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال معىن الطعام قال ال
أن تون جتارة عن تراض منكم فكل بيع كان عن تراض من التبايعني جائز من الزيادة يف مجيع البيوع إال بيعا 

واملشروب يف معىن املأكول فكل حرمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال الذهب والورق يدا بيد واملأكول 
ما أكل اآلدميون وشربوا فال جيوز أن يباع شيء منه بشيء من صنفه إال مثال مبثل إن كان وزنا فوزن وإن 
كان كيال فكيل يدا بيد وسواء يف ذلك الذهب والورق ومجيع املأكول فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع 

املأكول فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما وإذا اختلف الصنفان بينهما وكذلك بيع العرايا ألهنا من 
مما ليس يف بعضه ببعض الربا فال بأس بواحد منه باثنني أو أكثر يدا بيد وال خري فيه نسيئة وإذا جاز الفضل 

معىن يف بعضه على بعض فال بأس جبزاف منه جبزاف وجزاف مبعلوم وكل ما أكله اآلدميون دواء فهو يف 
املأكول مثل األهليلج والثفاء ومجيع األدوية قال وما عدا هذا مما أكلته البهائم ومل يأكله اآلدميون مثل القرظ 

 والقضب والنوى 
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واحلشيش ومثل العروض اليت ال تؤكل مثل القراطيس والثياب وغريها ومثل احليوان فال بأس بفضل بعضه   
ئة تباعدت أو تقاربت ألنه داخل يف معىن ما أحل اهلل من البيوع وخارج من معىن على بعض يدا بيد ونسي

ما حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الفضل يف بعضه على بعض وداخل يف نص إحالل رسول اهلل 
بن عبد صلى اهلل عليه وسلم مث أصحابه من بعده قال الشافعي أخربنا الثقة عن الليث عن أيب الزبري عن جابر 



اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
باع بعريا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة قال الشافعي أخربنا مالك عن صاحل بن كيسان عن احلسن 

اع بعريا يقال له عصيفري بعشرين بعريا إىل بن حممد بن علي أن علي بن أيب طالبك رضي اهلل تعاىل عنه ب
أجل قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب أنه قال ال ربا يف احليوان وإمنا هنى من 
احليوان عن املضامني واملالقيح وحبل احلبلة قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن بعري 

به قال الشافعي أخربنا ابن علية إن شاء اهلل شك الربيع عن سلمة بن علقمة ببعريين إىل أجل فقال ال بأس 
شككت عن حممد بن سريين أنه سئل عن بيع احلديد باحلديد فقال اهلل أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع 

ون يف معىن بالدراع قال الشافعي وال بأس بالبعري بالبعريين مثله وأكثر يدا بيد ونسيئة فإذا تنحى عن أن يك
ما ال جيوز الفضل يف بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء وال بأس باستسالف احليوان كله إال الوالئد 
وإمنا كرهت استسالف الوالئد ألن من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها فإذا كان له أن يردها بعينها 

هلل جل ثناؤه مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم مث وجعلته مالكا هلا بالسلف جعلته يطؤها ويردها وقد حاط ا
املسلمون الفروج فجعل املرأة ال تنكح والنكاح حالل إال بويل وشهود وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أن خيلو هبا رجل يف حضر أو سفر ومل حيرم ذلك يف شيء مما خل  اهلل غريها جعل األموال مرهونة ومبيعة 

املرأة هكذا حىت حاطها فيما أحل اهلل هلا بالويل والشهود ففرقنا بني حكم الفروج وغريها بغري بينة ومل جيعل 
مبا فرق اهلل ورسوله مث املسلمون بينهما وإذا باع الرجل غنما بدنانري إىل أجل فحلت الدنانري فأعطاه هبا غنما 

ون الدنانري والدراهم يف معىن من صنف غنمه أو غري صنفها فهو سواء وال جيوز إال أن يكون حاضرا وال تك
ما ابتيع به من العروض فال جيوز بيعه حىت يقبض وال بأس بالسلف يف احليوان كله بصفة معلومة وأجل 
معلوم والسلف فيها اشتراء هلا وشراؤها غري استالفها فيجوز ذلك يف الوالئد وال خري يف السلف إال إن 

 يكون 
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مأمونا يف الظاهر أن يعود وال خري يف أن يسلف يف مثر حائط بعينه وال نتاج ماشية  مضمونا على السلف  
بعينها ألن هذا يكون وال يكون ومن سلف يف عرض من العروض أو شيء من احليوان فلما حل أجله سأله 

خري يف أن  بائعه أن يشتريه منه مبثل مثنه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض تخالفا له أو مثله فال



يبيعه حبال ألنه بيع ما مل يقبض وإذا سلف الرجل يف عرض من العروض إىل أجل فعجل له املسلف قبل حمل 
األجل فال بأس وال خري يف أن يعجله له على أن يضع عنه وال يف أن يعجله على أن يزيده املسلف ألن هذا 

الصنف الذي سلفه عليه ألن هذا بيع حيدثه وإمنا بيع حيدثانه غري البيع األول وال خري يف أن يعطيه من غري 
جيوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعا وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل 

من شرطه على غري شرط فال بأس كما أنه لو فعل بعد حمله جاز وإن أعطاه على شرط فال خري فيه ألنه 
يأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غريه ألن ذلك بيع ما مل يقبض بعضه ينقصه على أن يعجله وكذلك ال 

ومن سلف يف صنف فأتاه املسلف من ذلك الصنف بارفع من شرطه فله قبضه منه وإن سأله زيادة على 
جودته فال جيوز أن يزيده إال أن يتفاسخا البيع األول ويشترى هذا شراء جديدا ألنه إذا مل يفعل فهو شراء 

كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة فله أدىن اجليد فجاءه بالغاية من اجليد وقال زدين شيئا فاشترى  ما مل يعلم
منه الزيادة والزيادة غري معلومة ال هي كيل زاده فيزيده وال هي منفصلة من البيع األول فيكون إذا زاده 

د أن يعطيه صيحانيا مكان العجوة اشترى ما ال يعلم واستوىف ما ال يعلم وقد قيل أنه لو اسلفه يف عجوة فأرا
مل جيز ألن هذا بيع العجوة بالصيحاين قبل أن تقبض وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الطعام 
حىت يقبض وهكذا كل صنف سلف فيه من طعام أو عرض أو غريه له أن يقبضه أدىن من شرطه وأعلى من 

ه أن يقبض من غري جنس ما سلف فيه ألنه حينئذ بيع ما شرطه إذا تراضيا ألن ذلك جنس واحد وليس ل
اشترى قبل أن يستوفيه قال وال يأخذ إذا سلف يف جيد رديئا على أن يزداد شيئا والعلة فيه كالعلة يف أن 
يزيده ويأخذ أجود وإذا أسلف رجل رجال يف عرض فدفع املسلف إىل املسلف مثن ذلك العرض على أن 

هت ذلك فإذا اشتراه وقبضه برئ منه املسلف وسواء كان ذلك ببينة أو بغري بينة يشتريه لنفسه ويقبضه كر
إذا تصادقا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وال بأس بالسلف يف كل ما أسلف فيه حاال أو إىل أجل إذا حل أن 

وإذا  يشتري بصفة إىل أجل حل أن يشتري بصفة نقدا وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء مث رجع عطاء عنه
 سلف 
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رجل يف صوف مل جيز أن أن يسلف فيه إال بوزن معلوم وصفة معلومة وال يصلح أن يسلف فيه عددا   
الختالفه ومن اشترى من رجل سلعة فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئا أو يعطيه املشتري نقدا أو إىل 



قص حبال اإلقالة على زيادة وال نقصان وال تأخري يف كراء وال بيع أجل فال خري يف اإلقالة على ازدياد وال ن
وال غريه وهكذا إن باعه سلعة إىل أجل فسأله أن يقيله فلم يقله إال على أن يشركه البائع وال خري فيه ألن 
الشركة بيع وهذا بيع ما مل يقبض ولكنه إن شاء أن يقيله يف النصف أقاله وال جيوز أن يكون شريكا له 

واملتبايعان بالسلف وغريه باخليار ما مل يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه فإذا تفرقا أو خري أحدمها اآلخر 
بعد البيع فاختار البيع فقد انقطع اخليار ومن سلف يف طعام أو غريه إىل أجل فلما حل األجل أخذ بعض ما 

انا أو طعاما إىل أجل فأعطاه نصف رأس ماله سلف فيه وأقال البائع من الباقي فال بأس وكذلك لو باع حيو
وأقاله املشتري من النصف وقبضه بال زيادة ازدادها وال نقصان ينقصه فال بأس قال وال جيوز من البيوع إال 
ثالثة بيع عني بعينها حاضرة وبني عني غائبة فإذا رآها املشتري فهو باخليار فيها وال يصلح أن تباع العني 

إىل أجل ألهنا قد تدرك قبل األجل فيبتاع الرجل ما مينع منه وهو يقدر على قبضه وأهنا قد  الغائبة بصفة وال
تتلف قبل أن تدرك فال تكون مضمونة والبيع الثالث صفة مضمونة إذا جاء هبا صاحبها على الصفة لزمت 

مل به أن البيع مشتريها ويكلف أن يأيت هبا من حيث شاء قال أبو يعقوب الذي كان يأخذ به الشافعي ويع
بيعان بيع عني حاضرة ترى أو بيع مضمون إىل أجل معلوم وال ثالث هلما قال الربيع قد رجع الشافعي عن 
بيع خيار الرؤية قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ومن باع سلعة من السلع إىل أجل من اآلجال وقبضها املشتري 

أكثر ودين ونقد ألهنا بيعة غري البيعة األوىل وقد قال فال بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو 
بعض الناس ال يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس يف ذلك جائز ولكنه زعم تبع األثر وحممود 
منه أن يتبع األثر الصحيح فلما سئل عن األثر إذا هو أبو إسح  عن امرأته عالية بنت أنفع أهنا دخلت مع 

لسفر على عائشة رضي اهلل عنها فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئا إىل العطاء مث اشتراه امرأة أيب ا
بأقل مما باعه به فقالت عائشة أخربي زيد بن أرقم أن اهلل قد أبطل جهاده مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  رواه عن امرأته فقيل وسلم إال أن يتوب قال الشافعي فقيل له ثبت هذا احلديث عن عائشة فقال أبو إسح
فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة 

 معروفة بالفضل بأن تقول 
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حديث امرأة وحتتج حبديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ولو كان هذا   
حديثه هل كان أكثر ما يف هذا إال أن زيد بن أرقم وعائشة اختلفا ألنك تعلم أن زيدا من حديث من يثبت 

ال يبيع إال ما يراه حالال له ورأته عائشة حراما وزعمت أن القياس مع قول زيد فكيف مل تذهب إىل قول 
يس قول عائشة زيد ومعه القياس وأنت تذهب إىل القياس يف بعض احلاالت فتترك به السنة الثابتة قال أفل

تخالفا لقول زيد قيل ما تدري لعلها إمنا خالفته يف أنه باع إىل العطاء وحنن خنالفه يف هذا املوضع ألنه أجل 
غري معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه هبا فلعلها مل ختالفه فيه قط لعلها رأت البيع إىل العطاء مفسوخا 

ميلك ما باع وال بأس يف أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله وإذا ورأت بيعه إىل العطاء ال جيوز فرأته مل 
أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأرحبك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال 

أرحبك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشتر يل متاعا ووصفه له أو متاعا 
اع شئت وأنا أرحبك فيه فكل هذا سواء جيوز البيع األول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه باخليار أي مت

وسواء يف هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين جيوز البيع األول ويكونان باخليار يف 
ول فهو مفسوخ من قبل شيئني البيع اآلخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما األمر األ

أحدمها أنه تبايعاه قبل ميلكه البائع والثاين أنه على تخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أرحبك فيه كذا وإن 
اشترى الرجل طعاما إىل أجل فقبضه فال بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غريه بنقد وإىل أجل وسواء يف 

اع الرجل السلعة بنقد أو إىل أجل فتسوم هبا املبتاع فبارت عليه أو باعها هذا املعينني وغري املعينني وإذا ب
بوضع أو هلكت من يده فسأل البائع أن يضع عنه من مثنها شيئا أو يهبها كلها فذلك إىل البائع إن شاء فعل 

سواء كان وإن شاء مل يفعل من قبل أن الثمن له الزم فإن شاء ترك له من الثمن الالزم وإن شاء مل يترك و
هذا عن عادة اعتادها أو غري عادة وسواء أحدثا هذا يف أول بيعة تبايعا به أو بعد مائة بيعة ليس للعادة اليت 

اعتادها معىن حيل شيئا وال حيرمه وكذلك املوعد إن كان قبل العقد أو بعده فإن عقد البيع على موعد أنه إن 
غري معلوم وليس تفسد البيوع أبدا وال النكاح وال شيء وضع يف البيع وضع عنه فالبيع مفسوخ ألن الثمن 

أبدا إال بالعقد فإذا عقد عقدا صحيحا مل يفسده شيء تقدمه وال تأخر عنه كما إذا عقد عقدا فاسدا مل 
يصلحه شيء تقدمه وال تأخر عنه إال بتجديد عقد صحيح وإذا اشترى الرجل من الرجل طعاما بدينار على 

شهر  أن الدينار عليه إىل  
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إال أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما باع من الطعام فال خري فيه ألنه إىل أجل غري معلوم ولو باعه إىل   
شهر ومل يشترط يف العقد شيئا أكثر من ذلك مث قال له إن بعته أعطيتك قبل الشهر كان جائزا وكان موعدا 

 يفسد حىت يكون يف العقد وإذا ابتاع رجل طعاما مسى الثمن إىل إن شاء وىف له وإن شاء مل يف له ألنه ال
أجل والطعام نقد وقبض الطعام فال بأس أن يبيع الطعام حبداثة القبض وبعد زمان إذا صار من ضمانه من 

الذي اشترى منه ومن غريه وبنقد إىل أجل ألن البيعة اآلخرى غري البيعة األوىل وإذا سلف رجل يف العروض 
ام الذي يتغري إىل أجل فليس عليه أن يقبضه حىت حيل أجله فإذا حل أجله جرب على قبضه وسواء والطع

عرضه عليه قبل أن حيل األجل بساعة أو بسنة وإن اجتمعا على الرضا بقبضه فال بأس وسواء كان ذلك قبل 
ه واملشتري يعرفه بعينه أن حيل األجل بسنة أو بساعة وإذا ابتاع الرجل شيئا من احليوان أو غريه غائبا عن

فالشراء جائز وهو مضمون من مال البائع حىت يقبضه املشتري فإذا كان انشتري مل يره فهو باخليار إذا رآه 
من عيب ومن غري عيب وسواء وصف له أو مل يوصف إذا اشتراه بعينه غري مضمون على صاحبه فهو سواء 

آه مل يلزمه أن يأخذ إال أن يشاء وسواء أدركتها بالصفة وهو شراء عني ولو جاء به على الصفة إذا مل يكن ر
حية أو ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إىل أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت املشتري أحب أو كره 
وذلك أن شراءه ليس بعني ولو وجد تلك الصفة يف يد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن مينعه إياها إذا 

غريها وهذا فرق بني شراء األعيان والصفات األعيان ال جيوز أن حيول الشراء منها يف غريها إال أعطاه صفة 
أن يرضى املبتاع والصفات جيوز أن حتول صفة يف غريها إذا أوىف أدىن صفة وجيوز النقد يف الشيء الغائب 

شيء إىل أجل مث تطوع ويف الشيء احلاضر باخليار وليس هذا من بيع وسلف بسبيل وإذا اشترى الرجل ال
بالنقد فال بأس وإذا اشترى ومل يسم أجال فهو بنقد وال ألزمه أن يدفع الثمن حىت يدفع إليه ما اشترى وإذا 

اشترى الرجل اجلارية أو العبد وقد رآه وهو غائب عنه وأبرأ البائع من عيب به مث أتاه به فقال قد زاد العيب 
اع السلعة الغائبة على أهنا إن تلفت فعلى صاحبها مثلها وال بأس أن فالقول قول املشتري مع ميينه وال تب

يشتري الشيء الغائب بدين إىل أجل معلوم واألجل من يوم تقع الصفقة فإن قال اشتريها منك إىل شهر من 
يوم أقبض السلعة فالشراء باطل ألنه قد يقبضها يف يومه ويقبضها بعد شهر وأكثر قال الشافعي رمحه اهلل 

ذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو وإ  
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غائبة عنه ببلد فالبيع باطل قال وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إال أن يدفعه إليه ويرضى اآلخر حبوالة   
امن هلا فالبيع باطل على رجل فإما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهيب الغائبة على أنه إن مل جيدها فاملشتري ض

ألن هذا أجل غري معلوم وبيع بغري مدة وحموال يف ذمة أخرى قال الشافعي ومن أتى حائكا فاشترى منه ثوبا 
على منسجه قد بقي منه بعضه فال خري فيه نقده أو مل ينقده ألنه ال يدري كيف خيرج باقي الثوب وهذا ال 

راء الدار حاضرة وغائبة ونقد مثنها ومذارعة وغري مذارعة بيع عني يراها وال صفة مضمونة قال وال بأس بش
قال وال بأس بالنقد مع اخليار قال وإذا اشترى الرجل باخليار وقبض املشتري فاملشتري ضامن حىت يرد 

السلعة كما أخذها وسواء كان اخليار للبائع أو للمشتري أو هلما معا وإذا باع الرجل السلعة وهو باخليار 
ليه اخليار أن يرد إمنا يرد الذي له اخليار قال وبيع اخليار جائز من باع جارية فللمشتري قبضها فليس للذي ع

وليس عليه وضعها لالسترباء ويستربئها املشتري عنده وإذا قبضها املشتري فهي من ضمانه ويف ملكه وإذا 
ىت يقبضها املشتري مث يكون حال البائع بينه وبينها وضعها على يدي عدل يستربئها فهي من ضمان البائع ح

هو الذي يضعها وجيوز بيع املشتري فيها وال جيوز بيع البائع حىت يردها املشتري أو يتفاسخا البيع ومن 
اشترى جارية باخليار فمات قبل أن خيتار فورثته يقومون مقامه وإذا باع الرجل السلعة لرجل واستثىن رضا 

ملبيع له فالبيع جائز وإن أراد الرد فله الرد وإن جعل الرد إىل غريه املبيع له ما بينه وبني ثالث فإن رضي ا
فليس ذلك له إال أن جيعله وكيال برد أو إجازة فتجوز الوكالة عن أمره قال الشافعي ومن باع سلعة على 
ل رضا غريه كان للذي شرط له الرضا الرد ومل يكن للبائع فإن قال على أن أستأمر فليس له أن يرد حىت يقو
قد استأمرت فأمرت بالرد قال الشافعي وال خري يف أن يشتري الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سنة 

ألهنا قد تتغري إىل سنة وتتلف وال خري يف أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوهبا قل ذلك أو كثر قال وال 
 يشرط ذلك مل يكن بذلك بأس وإذا خري يف أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها ولو قال هي عقوق ومل

باع الرجل ولد جاريته على أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل فالبيع باطل ألنه قد ميوت قبل سنة فلو كان 
مضمونا للمشتري فضل الرضاع مل جيز ألنه وقع ال يعرف حصته من حصة البيع ولو كان مضمونا من 

على قبضها إال بعد سنة ويكون دوهنا وبيع وإجارةالبائع كان عينا يقدر على قبضها وال يقدر    

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور  :أفصح هذا إن ثبت
 فإن 
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باب مثر احلائط يباع أصله    
اهلل صلى اهلل عليه  أخربنا الشافعي رمحه اهلل قال أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول 

وسلم قال من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من باع خنال قد أبرت 

افعي وهذا احلديث ثابت عندنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع قال الش
وسلم وبه نأخذ وفيه دالالت إحداها ال يشكل يف أن احلائظ إذا بيع وقد أبر خنله فالثمرة لبائعه إال أن 

يشترطها مبتاعة فيكون مما وقعت عليه صفقة البيع ويكون هلا حصة من الثمن قال والثانية أن احلائط إذا بيع 
يؤبر خنله فالثمرة للمشتري ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا حد فقال إذا أبر فثمرته للبائع فقد ومل 

أخرب أن حكمه إذا مل يؤبر غري حكمه إذا أبر وال يكون ما فيه إال للبائع أو للمشتري ال لغريمها وال موقوفا 
وجودا بالسنة قال ومن باع أصل فحل خنل فمن باع حائطا مل يؤبر فالثمرة للمشتري بغري شرط استدالال م

أو فحول بعد أن تؤبر إناث النخل فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع ومن باع فحال قبل أن تؤبر إناث 
النخل فالثمرة للمشتري قال واحلوائط ختتلف بتهامة وجند والسقف فيستأخر إبار كل بلد بقدر حرها 

ا فمن باع حائطا منها مل يؤبر فثمره للمبتاع وإن أبر غريه ألن حكمه به وبردها وما قدر اهلل تعاىل من إباهن
ال بغريه وكذلك ال يباع منها شيء حىت يبدو صالحه وإن بدا صالح غريه وسواء كان خنل الرجل قليال أو 
كثريا إذا كان يف حظار واحد أو بقعة واحدة يف غري حظار فبدا صالح واحدة منه حل بيعه ولو كان إىل 
جنبه حائط له آخر أو لغريه فبدا صالح حائط غريه الذي هو إىل جنبه مل حيل بيع مثر حائطه حبلول بيع 

الذي إىل جنبه وأقل ذلك أن يرى يف شيء منه احلمرة أو الصفرة وأقل اإلبار أن يكون يف شيء منه اإلبار 
أنه قد بدا صالحه واسم أنه قد أبر  فيقع عليه اسم أنه قد أبر كما أنه إذا بدا صالح شيء منه وقع عليه اسم

فيحل بيعه وال ينتظر آخره بعد أن يرى ذلك يف أوله قال واإلبار التلقيح وهو أن يأخذ شيئا من طلع الفحل 
فيدخله بني ظهراين طلع اإلناث من النخل فيكون له بإذن اهلل صالحا قال والداللة بالسنة يف النخل قبل أن 



اخل يف البيع مثل الداللة باإلمجاع يف جنني األمة وذات احلمل من البهائم فإن الناس يؤبر وبعد اإلبار يف أنه د
مل خيتلفوا يف أن كل ذات محل من بين آدم من البهائم بيعت فحملها تبع هلا كعضو منها داخل يف البيع بال 

 حصة من الثمن ألنه مل يزايلها ومن باعها وقد ولدت فالولد غريها وهو للبائع 
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إال أن يشترطه املبتاع فيكون قد وقعت عليه الصفقة وكانت له حصة من الثمن وخيالف الثمر مل يؤبر   
اجلنني يف أن له حصة من الثمن ألنه ظاهر وليست للجنني ألنه غري ظاهر ولوال ما جاء عن رسول اهلل صلى 

بطن امه ألنه قد يقدر على قطعه والتفري  بينه  اهلل عليه وسلم يف ذلك ملا كان الثمر قد طلع مثل اجلنني يف
وبني شجره ويكون ذلك مباحا منه واجلنني ال يقدر على إخراجه حىت يقدر اهلل تعاىل له وال يباح ألحد 

إخراجه وإمنا مجعنا بينهما حيث اجتمعا يف بعض حكمهما بأن السنة جاءت يف الثمر مل يؤبر كمعىن اجلنني 
هما خربا ال قياسا إذ وجدنا حكم السنة يف الثمر مل يؤبر كحكم اإلمجاع يف جنني يف اإلمجاع فجمعنا بين

األمة وإمنا مثلنا فيه متثيال ليفقهه من مسعه من غري أن يكون اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيتاج 
طلع إناثه أو إىل أن يقاس على شيء بل األشياء تكون له تبعا قال ولو باع رجل أصل حائط وقد تشق  

شيء منه فأخر إباره وقد أبر غريه ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر ألنه قد جاء عليه وقت 
اإلبار وظهرت الثمرة وريئت بعد تغييبها يف اجلف قال وإذا بدأ يف إبار شيء منه كان مجيع مثر احلائط املبيع 

أو الصفرة حل بيع الثمرة وإن كان بعضه أو أكثره مل للبائع كما يكون إذا ريئت يف شيء من احلائط احلمرة 
حيمر أو يصفر قال والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج من جوزه ومل ينش  فهو للمشتري وإذا انش  
جوزه فهو للبائع كما يكون الطلع قبل اإلبار وبعده قال فإن قال قائل فإمنا جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ذا ابر فكيف قلت يكون له إذا استأبر وإن مل يؤبر قيل له إن شاء اهلل تعاىل ال معىن لالبار إال الثمرة للبائع إ
وقته ولو كان الذي يوجب الثمرة للبائع أن يكون إمنا يستحقها بأن يأبرها فاختلف هو واملشتري انبغى أن 

انبغى إن تصادقا أن يكون له مثر يكون القول قول املشتري ألن البائع يدعي شيئا قد خرج منه إىل املشتري و
كل خنلة أبرها وال يكون له مثر خنلة مل يأبرها قال وما قلت من هذا هو موجود يف السنة يف بيع الثمر إذا بدا 
صالحه وذلك إذا امحر أو بعضه وذلك وقت يأيت عليه وهذا مذكور يف بيع الثمار إذا بدا صالحها أخربنا 

ل أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن عطاء أخربه أن رجال باع على عهد الربيع قال أخربنا الشافعي قا



رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حائطا مثمرا ومل يشترط املبتاع الثمر ومل يستثن البائع الثمر ومل يذكراه فلما 
لقح النخل للبائع ثبت البيع اختلفا يف الثمر فاحتكما فيه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقضى بالثمر للذي 

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان 
 يقول يف العبد له املال ويف النخل 
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نا سعيد ابن املثمر يباعان وال يذكران ماله وال مثره هو للبائع أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرب  
سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائط مثمرة مل يذكر الثمرة عند البيع ال 
البائع وال املشتري أو عبدا له مال كذلك فلما ثبت البيع قال املبتاع إين أردت الثمر قال ال يصدق والبيع 

بدا له مال قال نيته يف ذلك إن كان نوى يف نفسه أن جائز وعن ابن جريج أنه قال لعطاء أن رجال أعت  ع
ماله ال يعت  معه فماله كله لسيده وهبذا كله نأخذ يف الثمرة والعبد قال وإذا بيعت رقبة احلائط وقد أبر 

شيء من خنله فثمرة ذلك النخل يف عامة ذلك للبائع ولو كان منه ما مل يؤبر ومل يطلع ألن حكم مثرة ذلك 
ه ذلك حكم واحد كما يكون إذا بدا صالحه ومل يؤبر قال ولو اصيبت الثمرة يف يدي النخل يف عام

مشتري رقبة احلائط جبائحة تأيت عليه أو على بعضه فال يكون للمشتري أن يرجع بالثمرة املصابة وال بشيء 
بعا يف البيع إال ترى منها على البائع فإن قال قائل ومل ال يرجع هبا وهلا من الثمن حصة قيل ألهنا إمنا جازت ت

أهنا لو كانت تباع منفردة مل حيل بيعها حىت حتمر فلما كانت تبعا يف بيع رقبة احلائط حل بيعها وكان 
حكمها حكم رقبة احلائط وخنله الذي حيل بيع صغريه وكبرية وكانت مقبوضة لقبض النخل وكانت املصيبة 

أن يقبضها كانت املصيبة منه فإن ابتاع رجل حائطا فيه هبا كاملصيبة بالنخل واملشتري لو أصيب بالنخل بعد 
مثر مل يؤبر كان له مع النخل أو شرطه بعد ما أبر فكان له بالشرط مع النخل فلم يقبضه حىت أصيب بعض 

الثمر ففيها قوالن أحدمها أنه باخليار يف رد البيع ألنه مل يسلم له كما اشترى أو أخذه حبصته من الثمن 
ئط أو الثمرة فينظر كم حصة املصاب منها فيطرح عن املشتري من أصل الثمن بقدره فإن حبسب مثن احلا

كان الثمن مائة واملصاب عشر العشر مما اشترى طرح عنه دينار من أصل الثمن ال من قيمة املصاب ألنه 
أو غريه شيء خرج من عقدة البيع باملصيبة وهكذا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو خنل 

فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض املشتري فاملشتري باخليار يف رد البيع ألنه مل يسلم إليه كما 



اشترى بكماله أو أخذ ما بقي حبصته من الثمن ألنه قد ملكه ملكا صحيحا وكان يف أصل امللك أن كل 
يار قال وهكذا الثمر يبتاع مع رقبة واحد منه حبصته من الثمن املسمى وال يكون للمشتري يف هذا الوجه خ

احلائط ويقبض فتصيبه اجلائحة يف قول من وضع اجلائحة ويف القول اآلخر الذي حكيت فيه قوال خيالفه 
سواء ال خيتلفان والقول الثاين أن املشتري إن شاء رد البيع بالنقص الذي دخل عليه قبل القبض وإن شاء 

نه شيء أخذه منه جبميع الثمن ال ينقص عنه م  
   
 

 843 :صفحة 
 

ألهنا صفقة واحدة قال فإن قال قائل فكيف أجزمت بيع الثمرة مل يبد صالحها مع احلائط وجعلتم هلا حصة   
من الثمن ومل جتيزها على اإلنفراد قيل مبا وصفنا من السنة فإن قال فكيف أجزمت بيع الدار بطرقها ومسيل 

ناه ألنه يف معىن الثمرة اليت مل يبد صالحها تبع يف البيع ولو بيع من مائها وأفنيتها وذلك غري معلوم قيل أجز
هذا شيء على االنفراد مل جيز فإن قال قائل فكيف يكون داخال يف مجلة البيع وهو أن بعضا مل جيز بيعه على 

ر فإن قال اإلنفراد قيل مبا وصفنا لك فإن قال فهل يدخل يف هذا العبد يباع قلت نعم يف معىن وخيالفه يف آخ
فما املعىن الذي يدخل به فيه قيل إذا بعناك عبدا بعناكه بكمال جوارحه ومسعه وبصره ولو بعناك جارحة من 
جوارحه تقطعها أو ال تقطعها مل جيز البيع فهي إذا كانت فيه جازت وإذا أفردت منه مل حيل بيعها ألن فيها 

ذا املوضع الذي خيالف فيه العبد مبا وصفنا من الطرق عذابا عليه وليس فيها منفعة ملشتريه ولو مل تقطع وه
والثمر ويف ذلك أنه حيل تفري  الثمر وقطع الطرق وال حيل قطع اجلارحة إال حبكمها قال ومجيع مثار الشجر 
يف معىن مثر النخل إذا ريء يف أوله النضج حل بيع آخره ومها يكونان بارزين معا وال حيل بيع واحد منهما 

أوهلما النضج قال وختالف الثمار من األعناب وغريها النخل فتكون كل مثرة خرجت بارزة  حىت يرى يف
ترى يف أول ما خترج كما ترى يف آخره ال مثل مثر النخل يف الطلعة يكون مغيبا وهو يرى يكون بارزا فهو 

ع ألن الثمر قد فارق أن يف معىن مثرة النخل بارزا فإذا باعه شجرا مثمرا فالثمر للبائع إال أن يشترط املبتا
يكون مستودعا يف الشجر كما يكون احلمل مستودعا يف األمة ذات احلمل قال ومعقول يف السنة إذا كانت 
الثمرة للبائع كان على املشتري تركها يف شجرها إىل أن تبلغ اجلذاذ والقطاف واللقاط من الشجر قال وإذا 

البائع وما يكفي الشجر من السقي إىل أن جيد ويلقط ويقطع  كان ال يصلحها إال السقي فعلى املشتري ختلية
فإن انقطع املاء فال شيء على املشتري فيما أصيب به البائع يف مثره وكذلك إن أصابته جائحة وذلك أنه مل 



يبعه شيئا فسأله تسليم ما باعه قال وإن انقطع املاء فكان الثمر يصلح ترك حىت يبلغ وإن كان ال يصلح مل 
صاحبه من قطعه وال لو كان املاء كما هو ولو قطعه فإن أراد املاء مل يكن ذلك له إمنا يكون له من املاء  مينعه

فيه صالح مثره فإذا ذهب مثره فال ح  له يف املاء قال وإن انقطع املاء فكان بقاء الثمرة يف النخل وغريه من 
ذلك الوادي الذي به ذلك املاء فإن قالوا  الشجر املسقوى يضر بالنخل ففيها قوالن أحدمها أن يسأل أهل

ليس يصلح يف مثل هذا من انقطاع املاء إال قطع مثره عنه وإال أضر بقلوب النخل ضررا بينا فيها أخذ 
 صاحبه 
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بقطعه إال أن يسقيه متطوعا وقيل قد أصيبت وأصيب صاحب األصل بأكثر من مصيبتك فإن قالوا هو ال   
ررا بينا والثمر يصلح إن ترك فيها وإن كان قطعه خريا هلا ترك إذا مل يكن فيه ضرر بني فإن قالوا يضر هبا ض

ال يسلم الثمر إال إن ترك أياما ترك أياما حىت إذا بلغ الوقت الذي يقولون فيه يهلك فلو قيل اقطعه ألنه خري 
قال صاحب عنب ليس له أصله ادع لك ولصاحبك كان وجها وله تركه إذا مل يضر بالنخل ضررا بينا وإن 

عنيب فيه ليكون أبقى له أو سفرجل أو تفاح أو غريه مل يكن له ذلك إذا كان القطاف واللقاط واجلذاذ أخذ 
جبذاذ مثره وقطافه ولقاطه وال يترك مثره فيه بعد أن يصلح فيه القطاف واجلذاذ واللقاط وإن اختلف رب 

سقي على ما ال غىن بالثمر وال صالح له إال به وما يسقى عليه أهل احلائط واملشتري يف السقي محال يف ال
األموال أمواهلم يف الثمار عامة ال ما يضر بالثمر وال ما يزيد فيه مما ال يسقيه أهل األموال إذا كانت هلم 

رجة مثرة الثمار قال فإن كان املبيع تينا أو غريه من شجر تكون فيه الثمرة ظاهرة مث خترج قبل أن تبلغ اخلا
غريها من ذلك الصنف فإن كانت اخلارجة املشتراة متيز من الثمرة اليت حتدث اليت مل يقع عليها البيع فالبيع 

جائز للمشتري الثمرة اخلارجة اليت اشترى يتركها حىت تبلغ وإن كانت ال متيز مما خيرج بعدها من مثرة 
ة اليت مل تدخل يف البيع غري متميز من الثمرة الشجرة فالبيع مفسوخ ألن ما خيرج بعد الصفقة من الثمر

الداخلة يف الصفقة والبيوع ال تكون إال معلومة قال الربيع وللشافعي يف مثل هذا قول آخر إن البيع مفسوخ 
إذا كان اخلارج ال يتميز إال أن يشاء رب احلائط أن يسلم ما زاد من الثمرة اليت اختلطت بثمر املشتري 

ون قد صار إليه مثره والزيادة إذا كانت اخلارجة ال متيز اليت تطوع هبا قال الشافعي فإن يسلمه للمشتري فيك
باعه على أن يلقط الثمرة أو يقطعها حىت يتبني هبا فالبيع جائز وما حدث يف ملك البائع للبائع وإمنا يفسد 



ع رجل رجال أرضا فيها شجر البيع إذا ترك مثرته فكانت تختلطة بثمرة املشتري ال تتميز منها قال وإذا با
رمان ولوز وجوز ورانج وغريه مما دونه قشر يواريه بكل حال فهو كما وصفت من الثمر البادي الذي ال 
قشر له يواريه إذا ظهرت مثرته فالثمرة للبائع إال أن يشترطها املبتاع وذلك إن قشر هذا ال ينش  عما يف 

مان ينش  منه الشيء فيكون أنقص على مالكه ألن األصلح له أجوافه وصالحه يف بقائه إال أن صنفا من الر
أن ال ينش  ألنه أبقى له والقول فيه كالقول يف مثر الشجر غري النخل من العنب واألترج وغريه ال خيالفه 

والقول يف تركه إىل بلوغه كالقول فيها ويف مثر النخل ال يعجل مالكه عن بلوع صالحه وال يترك وإن كان 
ملالكه إذا بلغ أن يقطف مثلها أو يلقط والقول يف شيء إن كان يزيد فيها  ذلك خريا  
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كالقول يف التني ال خيتلف وكذلك يف مثر كل شجر وهكذا القول يف الباذجنان وغريه من الشجر الذي   
ع مثرته فما كان يثبت أصله وعالمة األصل الذي يثبت أن يثمر مرة مث تقطع مثرته مث يثمر أخرى مث تقط

هكذا فهو من األصل وذلك مثل القثاء واخلربز والكرسف وغريه وما كان إمناء مثرته مرة فمثل الزرع قال 
ومن باع أرضا فيها زرع قد خرج من األرض فالزرع للبائع إال أن يشترطه املبتاع فإذا حصد لصاحبه أخذه 

ى صاحب الزرع نزعها عن رب األرض إن شاء فإن كان الزرع مما يبقى له أصول يف األرض تفسدها فعل
رب األرض قال وهكذا إذا باعه أرضا فيها زرع حيصد مرة واحدة قال فأما القصب فإذا باعه أرضا فيها 

قصب قد خرج من األرض فلمالكه من القصب جزة واحدة وليس له قلعه من أصله ألنه أصل قال وكل ما 
والثمر ما خرج ال خيالفه قال وإذا باعه أرضا فيها موز قد  جيز مرارا من الزرع فمثل القصب يف األصل

خرج فله ما خرج من املوز قبل بيعه وليس له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذي جبنب املوز وذلك أن 
شجرة املوز عندنا حتمل مرة وينبت إىل جنبها أربع فتقطع وخيرج من الذي حوهلا قال فإذا كان شجر املوز 

ج يف املوز منه الشيء اليوم ويف األخرى غدا ويف األخرى بعده حىت ال يتميز ما كان منه كثريا وكان خير
خارجا عند عقدة البيع مما خرج بعده بساعة أو أيام متتابعة فالقول فيها كالقول يف التني وما تتابع مثرته يف 

نه أوالده بعضها أشف من األصل الواحد أنه ال يصلح بيعه أبدا وذلك أن املوزة احلوىل يتفرق ويكون بي
بعض فيباع ويف احلوىل مثل موز خارج فيترك ليبلغ وخيرج يف كل يوم من أوالده بقدر إدراكه متتابعا فال 

يتفرق منه ما وقعت عليه عقدة البيع مما حدث بعدها ومل يدخل يف عقدة البيع والبيع ما عرف املبيع منه من 



يعني حقه قال وال يصح بيعه بأن يقول له مثرة مائة شجرة موز منه غري املبيع فيسلم إىل كل واحد من املتبا
من قبل أن مثارها ختتلف وخيطيء ويصيب وكذلك كل ما كان يف معناه من ذي مثر وزرع قال وكل أرض 

بيعت حبدودها فلمشتريها مجيع ما فيها من األصل واألصل ما وصفت مما له مثرة بعد مثرة من كل شجر 
ما يثبت من الشجر والبنيان وما كان مما خيف من البنيان مثل البناء باخلشب فإمنا هذا وزروع مثمرة وكل 

مميز كالنبات واجلريدة فهو لبائعه إال أن يدخله املشتري يف صفقة البيع فيكون له بالشراء قال وكل هذا إذا 
إن كانت األرض غائبة عرف املشتري والبائع ما يف شجر األرض من الثمر ويف أدمي األرض من الزرع قال ف

عند البيع عن البائع واملشتري أو عن املشتري دون البائع فوجد يف شجرها مثرا قد أبرأ وزرعا قد طلع 
 فاملشتري باخليار إذا علم هذا إن كان قد 
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ره رأى األرض قبل الشراء ورضيها ألن يف هذا عليه نقصا بانقطاع الثمرة عنه عامة ذلك وحبس شج  
بالثمرة وشغل أرضه بالزرع وبالداخل فيها عليه إذا كانت له مثرهتا ألنه ليس له أن مينعه الدخول عليه يف 
أرضه لتعاهد مثرته وال مينع من يصلح له أرضه من عمل له فإن أحب أجاز البيع وإن أحب رده قال وإذا 

رجل أرضا فيها حب قد بذره ومل يعلم اشترى وهو عامل مبا خرج من مثرها فال خيار له وإذا باع الرجل ال
املشتري فاحلب كالزرع قد خرج من األرض ال ميلكه املشتري ألنه حتت األرض وما مل ميلكه املشتري 

بالصفقة فهو للبائع وهو ينمى مناء الزرع فيقال للمشتري لك اخليار فإن شئت فأخر البيع ودع احلب حىت 
ض البيع إذا كان يشغل أرضك ويدخل عليك فيها به من ليس يبلغ فيحصد كما تدع الزرع وإن شئت فانق

عليك دخوله إال أن يشاء البائع أن يسلم الزرع للمشتري أو يقلعه عنه ويكون قلعه غري مضر باألرض فإن 
شاء ذلك مل يكن للمشتري خيار ألنه قد زيد خريا فإن قال قائل كيف مل جتعل هذا كما مل خيرج من مثر 

ارية قيل له إن شاء اهلل تعاىل أما مثر الشجر فأمر ال صنعة فيه لالدميني هو شيء خيلقه اهلل الشجر ووالدة اجل
عز وجل كيف شاء ال شيء استودعه اآلدميون الشجر مل يكن فيها فادخلوه فيها وما خرج منه يف عامه 

تودعه اآلدميون خرج يف أعوام بعده مثله ألن خلقة الشجر كذلك والبذر ينثر يف األرض إمنا هو شيء يس
اآلرض وحيصد فال يعود إال أن يعاد فيها غريه وملا رأيت ما كان مدفونا يف األرض من مال وحجارة 

وخشب غري مبنية كان للبائع ألنه شيء وضعه يف األرض غري األرض مل جيز أن يكون البذر يف أن البائع 



كيف ال خيرج زرعه كما خيرج ما دفن يف  ميلكه إال مثله ألنه شيء وضعه البائع غري األرض فإن قال قائل
األرض من مال وخشب قيل دفن تلك فيها ليخرجها كما دفنها ال لتنمى بالدفن وإذا مر املدفون من احلب 
وقت فلو أخرجه مل ينفعه لقلب األرض له وتلك ال تقلبها فأما ولد اجلارية فشيء ال حكم له إال حكم أمه 

ه بعت  فيعت  وتباع وال يباع فيملكه املشتري وأن حكمه يف العت  والبيع إال ترى أهنا تعت  وال يقصد قصد
حكم عضو منها وإن مل يسمه كان للمشتري اخليار الختالف الزرع يف مقامه يف األرض وإفساده إياها قال 

لك وإن كان البائع قد أعلم املشتري أن له يف األرض اليت باعه بذرا مساه ال يدخل يف بيعه فاشترى على ذ
فال خيار للمشتري وعليه أن يدعه حىت يصرم فإن كان مما يثبت من الزرع تركه حىت يصرمه مث كان 

للمشتري أصله ومل يكن للبائع قلعه وال قطعه قال وإن عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله مل يكن له أن يدعه 
 ليستخلفه وهو كمن جد مثره غضة فليس له 
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خرى حىت تبلغ ألنه وإن مل يكن له مما خرج منه إال مرة فتعجلها فال يتحول حقه يف غريها حبال أن ينتظر أ  
والقول يف الزرع من احلنطة وغريها مما ال يصرم إال مرة أشبه أن يكون قياسا على الثمرة مرة واحدة يف 

هذا مملوكا مبا متلك به السنة إال أنه خيالف األصل فيكون األصل مملوكا مبا متلك به األرض وال يكون 
األرض ألنه ليس بثابت فيها قال وما كان من الشجر يثمر مرارا فهو كاألصل الثابت ميلك مبا متلك به 

األرض وإن باعه وقد صلح وقد ظهر مثره فيه فثمره للبائع إال أن يشترطها املبتاع كما يكون النخل امللقح 
كرسفه عنه فالثمرة للبائع كما تشق  الطلعة فيكون قال وذلك مثل الكرسف إذا باعه وقد تشق  جوز 

للبائع ذلك حني يلقح فإن باعه قبل أن يتشق  من جوز كرسفه شيء فالثمرة للمشتري وما كان من 
الشجرة هكذا يتشق  مثره ليصلح مثل النخل وما كان يبقى حباله فإذا خرجت الثمرة فخروجه كتشق  

يشترط املشتري قال وما أمثر منه يف السنة مرارا فبيع وفيه مثرة فهي  الطلع وجوز الكرسف فهو للبائع إال أن
للبائع وحدها فإذا انقضت فما خرج بعدها مما مل تقع عليه صفقة البيع فللمشتري األصل مع األرض وصنف 
من الثمرة فكان خيرج منه الشيء بعد الشي حىت ال ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيع وهو يف شجرة فكان 

ائع ما مل يقع عليه صفقة البيع وكان للمشتري ما حدث فإن اختلط ما اشترى مبا مل يشتر ومل يتميز ففيها للب
قوالن أحدمها ال جيوز البيع فيه إال بأن يسلم البائع للمشتري الثمرة كلها فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو 



هذا قال هذا كمن اشترى طعاما جزافا  يترك املشتري له هذه الثمرة فيكون قد ترك له حقه قال ومن أجاز
فألقى البائع فيه طعاما غريه مث سلم البائع للمشتري مجيع ما اشترى منه وزاده ما ألقاه يف طعامه فلم يظلمه 
ومل ينقصه شيئا مما باعه وزاده الذي خلط وإن مل يعرف املبيع منه من غري املبيع وقال يف الوجه الذي يترك 

كرجل ابتاع من رجل طعاما جزافا فألقى املشتري فيه طعاما مث أخذ البائع منه شيئا  فيه املبتاع حقه هذا
فرضي املشتري أن يأخذ ما بقي من الطعام جبميع الثمن ويترك له حقه فيما أخذ منه فإن الصفقه وقعت 

ه يفسد صحيحة إال أن فيها خيارا للمشتري فأجيزها ويكون للمشتري ترك ردها خبياره والقول الثاين أن
البيع من قبل أنه وإن وقع صحيحا قد اختلط حىت ال يتميز الصحيح منه الذي وقعت عليه صفقة البيع مما مل 

تقع عليه صفقة البيع قال والقصب والقثاء وكل ما كان يصرم مرة بعد األخرى من األصول فللمشتري 
ك الثمرة للبائع وما بعدها للمشتري ملكه كما ميلك النخل إذا اشترى األصل وما خرج فيه من مثره مرة فتل

 فأما القصب فللبائع اول صرمة منه وما بقي 
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بعدها للمشتري فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهكذا البقول كلها إذا كانت يف األرض فللبائع منها   
زة واحدة مث تنبت بعدها أول جزه وما بقي للمشتري وليس للبائع أن يقلعها من أصوهلا وإن كانت جتز ج

جزات فحكمها حكم األصول متلك مبا متلك به األصول من شراء رقبة األرض قال وما كان من نبات فإمنا 
يكون مرة واحدة فهو كالزرع يترك حىت يبلغ مث لصاحبه البائع األرض أن يقلعه إن شاء فإن كان قلعه يضر 

ان يف األرض من نبات األرض مما مل ينبته الناس باألرض كلف إعادهتا كما كانت قال وكذلك كل ما ك
وكان ينبت على املاء فلصاحبه فيه ماله يف الزرع واألصل يأخذ مثرة أول جزة منه إن كانت تنبت بعدها 
ويقلعه من أصله إن كان ال ينفع بعد جزة واحدة ال خيتلف ذلك قال ولو باع رجل رجال أرضا أو دارا 

حجارة مدفونة ليست مببنية إن ملك املوضوع كله للبائع ال ميلك املشتري فكان له فيها خشب مدفون أو 
منه شيئا إمنا ميلك األرض مبا خل  اهلل يف األرض من ماء وطني وما كان فيها من أصل ثابت من غرس أو 

يه بناء وما كان غري ثابت أو مستودع فيها فهو لبائعه وعلى بائعه أن ينقله عنه قال فإن نقله عنه كان عل
تسوية األرض حىت تعود مستوية ال يدعها حفرا قال وإن ترك قلعه منه مث أراد قلعه من األرض من زرعه مل 
يكن ذلك له حىت حيصد الزرع مث يقلعه إن شاء وإن كان له يف األرض خشب أو حجارة مدفونة مث غرس 



ر فإن كانت احلجارة أو اخلشب األرض على ذلك مث باعه األصل مث مل يعلم املشتري باحلجارة اليت فيها نظ
تضر بالغراس ومتنع عروقه كان املشتري باخليار يف األخذ أو الرد ألن هذا عيب ينقص غرسه وإن كان ال 

ينقص الغراس ال مينع عروقه وكان البائع إذا اراد إخراج ذلك من األرض قطع من عروق الشجر ما يضر به 
ذا وبني رد البيع فإن أحب تركه للمشتري مت البيع وإن امتنع قيل لبائع األرض أنت باخليار بني أن تدع ه

من ذلك قيل للمشتري لك اخليار بني أن يقلعه من األرض وما أفسد عليك من الشجر فعليه قيمته إن كانت 
  له قيمة أو رد البيع

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

ياطيوقال شيخنا ابو حممد الدم    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله  .  
  
   
 

 849 :صفحة 
 
   
باب الوقت الذي حيل فيه بيع الثمار    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه  

مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها قال الشافعي أخربنا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع واملشتري قال الشافعي 

أخربنا سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثله أخربنا الربيع قال 
مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أخربنا الشافعي قال أخربنا 



عن بيع الثمار حىت تزهى قيل يا رسول اهلل وما تزهى قال حىت حتمر وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ربنا الثقفي أرأيت إذا منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخ

عن محيد عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع مثرة النخل حىت تزهو قيل وما تزهو قال 
حىت حتمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب الرجال عن عمرة أن رسول اهلل صلى 

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن أيب اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت تنجو من العاهة 
فديك عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهلل ابن سراقة عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم هنى عن بيع الثمار حىت تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد اهلل مىت ذاك قال طلوع الثريا أخربنا 
خربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب معبد قال الربيع أظنه عن ابن عباس الربيع قال أ

أنه كان يبيع الثمر من غالمه قبل أن يطعم وكان ال يرى بينه وبني غالمه ربا أخربنا الربيع قال أخربنا 
أن رسول اهلل صلى اهلل  الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء بن جابر إن شاء اهلل

عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو الثمر قال بل 
النخل وال نرى كل مثرة إال مثله أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن عمرو عن 

يبدو صالحه ومسعنا ابن عباس يقول ال تباع الثمرة حىت طاووس أنه مسع ابن عمر يقول ال يبتاع الثمر حىت 
تطعم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينه عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتي  عن 
جابر ابن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

ا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله وهبذا كله نقول ويف سنن قال أخربن
 رسول اهلل صلى 
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اهلل عليه وسلم دالئل منها أن بدو صالح الثمر الذي أحل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيعه أن حيمر أو   
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إمنا هنى عن بيع الثمرة اليت تترك حىت يصفر وداللة إذ قال إذا منع اهلل الثمرة 

تبلغ غاية إباهنا ال أنه هنى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها ال آفة تأيت عليه متنعه إمنا منع ما يترك مدة 
سول اهلل صلى تكون فيها اآلفة والبلح وكل ما دون البسر حيل بيعه ليقطع مكانه ألنه خارج عما هنى عنه ر

اهلل عليه وسلم من البيوع داخل فيما أحل اهلل من البيع قال وال حيل بيعه قبل أن يبدو صالحه ليترك حىت 



يبلغ إبانه ألنه داخل يف املعىن الذي أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال يباع حىت يبلغه أخربنا الربيع 
ابن جريج عن عطاء قال ال يباع حىت يؤكل من الرطب قليل أو قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن 

كثري قال ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثري قال نعم مسعنا إذا أكل منه أخربنا الربيع 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء احلائط تكون فيه النخلة فتزهى فيؤكل 

احلائط واحلائط بلح قال حسبه إذا أكل منه فليبع أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا  منها قبل
سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء وكل مثرة كذلك ال تباع حىت يؤكل منها قال نعم قال ابن جريج فقلت 

ذلك خيلص ويتحول  من عنب أو رمان أو فرسك قال نعم قال ابن جريج فقلت له أرأيت إذا كان شيء من
قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه قال ال وال شيء حىت يؤكل منه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال كل شيء تنبته األرض مما يؤكل من خربز أو قثاء أو بقل ال 

باع البقل صرمة صرمة قال الشافعي والسنة يكتفي هبا من يباع حىت يؤكل منه كهيئة النخل قال سعيد إمنا ي
كل ما ذكر معها غريها فإذا هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الثمر إىل أن خيرج من أن يكون 
غضا كله فأذن فيه إذا صار منه أمحر أو أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن 

ا وصار عامته منه وتلك احلال اليت أن يشتد اشتدادا مينع يف الظاهر من العاهة لغلظ نواته يف يكون كله بلح
عامة وإن مل يبلغ ذلك منه مبلغ الشدة وإن مل يبلغ هذا احلد فكل مثرة من أصل فهي مثله ال ختالفه إذا 

بيع تلك الثمرة كلها خرجت مثرة واحدة يرى معها كثمرة النخل يبلغ أوهلا أن يرى فيه اول النضج حل 
وسواء كل مثرة من أصل يثبت أو ال يثبت ألهنا يف معىن مثر النخل إذا كانت كما وصفت تنبت فرياها 

املشتري مث ال ينبت بعدها يف ذلك الوقت شيء مل يكن ظهر وكانت ظاهرة ال كمام دوهنا متنعها من أن 
 ترى كثمرة النخلة أخربنا الربيع قال أخربنا 
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الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فما ال يؤكل منه احلناء والكرسف والقضب قال   
نعم ال يباع حىت يبدو صالحه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال 

دري لعله تصيبه يف الصرمة األخرى لعطاء القضب يباع منه قال ال إال كل صرمة عند صالحها فإنه ال ي
عاهة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء فقال الكرسف 



جيىن يف السنة مرتني فقال ال إال عند كل إجناءة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن 
ن طاوس عن أبيه أنه كان يقول يف الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول فلقة جريج أن زيادا أخربه عي اب

واحدة إجناءة واحدة إذا فتح قال ابن جريج وقال زياد والذي قلنا عليه إذا فتح اجلوز بيع ومل يبع ما سواه 
تعاىل وهو قال تلك إجناءة واحدة إذا فتح قال الشافعي ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قاال إن شاء اهلل 

معىن السنة واهلل تعاىل أعلم فكل مثرة تباع من املأكول إذا أكل منها وكل ما مل يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن 
ينزع بيع قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك ال يصلح أن يباع إال جزة عند صرامة 

ره عن ذلك وذلك مثل القضب وكذلك كل ما يقطع من أصله ال جيوز أن يباع إال عند قطعة ال يؤخ
والبقول والرياحني والقصل وما أشبهه وتفتيح الكرسف أن تنش  عنه قشرته حىت يظهر الكرسف وال يكون 
له كمام تستره وهو عندي يدل على معىن ترك جتويز ما كان له كمام تستره من الثمرة فإن قيل كيف قلت 

صالحه قال فإن قيل فقد يترك الثمر بعد أن يبدو  ال جيوز أن يباع القضب إال عند صرامة فصرامة بدو
صالحه قيل الثمرة ختالفه يف هذا املوضع فيكون الثمن إذا بدا صالحه ال خيرج منه شيء من أصل شجرته مل 
يكن خرج إمنا يتزيد يف النضج والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتيمز من أصل شجرته مل يقع عليه البيع 

حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها وهي ترى  ومل يكن ظاهرا يرى وإذا
كان بيع ما مل ير ومل يبد صالحه أحرم ألنه يزيد عليها أن ال يرى وإن مل يبد صالحه فيكون املشتري 
مما مل اشترى قضبا طوله ذراع أو أكثر فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصري املشتري أخذ مثل ما اشترى 

خيرج من األرض بعد ومما إذا خرج مل تقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعه وليس يف 
الثمرة شيء إذا أخذت غضة قال وإذا أبطلنا البيع يف القضب على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو 

نني األمة وبيع النخل معاومة وقد هنى أقل أو أكثر أو صرمتني أبطل ألن ذلك بيع ما مل خيل  ومثل بيع ج
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه وعن أن حيوز 
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منه من الثمرة مثرة قد رؤيت إذا مل تصر إىل أن تنجو من العاهة قال فأما بيع اخلربز إذا بدا صالحه   
حلال وأما القثاء فيؤكل صغارا فللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رؤى ذلك فيه جاز بيع خربزه يف تلك ا

طيبا فبدو صالحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه مث يترك حىت تتالح  صغاره إن شاء مشتريه كما يترك 



اخلربز حىت تنضج صغاره إن شاء مشتريه ويأخذه واحدا بعد واحد كما يأخذ الرطب وال وجه لقول من 
وجيوز إذا بدا صالحهما أن يشتريهما فيكون لصاحبهما قال ال يباع اخلربز وال القثاء حىت يبدو صالحهما 

ما ينبت أصلهما يأخذ كل ما خرج منهما فإن دخلتهما آفة بشيء يبلغ الثلث وضع عن املشترى قال وهذا 
عندي واهلل تعاىل أعلم من الوجوه اليت مل أكن أحسب أحدا يغلط إىل مثلها وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل 

ثمرة حىت يبدو صالحها لئال تصيبها العاهة فكيف ال ينهى عن بيع ما مل خيل  قط وما عليه وسلم عن بيع ال
تأيت العاهة على شجره وعليه يف أول خروجه وهذا حمرم من مواضع من هذا ومن بيع السنني ومن بيع ما مل 

ا ال حيل ميلك وتضمني صاحبه وغري وجه فكيف ال حيل مبتدأ بيع القثاء واخلربز حىت يبدو صالحهما كم
بيع الثمر حىت يبدو صالحه وقد ظهرا ورئيا وحيل بيع ما مل ير منهما قط وال يدري يكون أم ال يكون وال 
إن كان كيف يكون وال كم ينبت أجيوز أن يشتري مثر النخل قد بدا صالحه ثالث سنني فيكون له فإن 

ثاء واخلربز إال ذلك وليس محل القثاء كان ال جيوز إال عند كل مثرة وبعد أن يبدو وصالحها مل جيز يف الق
مرة حيل بيع محله ثانية ومل يكن محله بعد وحلمل النخل أوىل أن ال خيلف يف املواضع اليت ال تعطش وأقرب 
من محل القثاء الذي إمنا أصله بقلة يأكلها الدود ويفسدها السموم والربد وتأكلها املاشية وخيتلف محلها ولو 

د الغنم وكل أنثى وكان إذا اشترى ولد شاة قد رآه جاز أن يشتري ولدها ثانية ومل جاز هذا جاز شراء أوال
يره وهذا ال جيوز أو رأيت إذا جىن القثاء أول مرة ألف قثاء وثانية مخسمائة وثالثة ألفا مث انقطع أصله كيف 

كم أو رأيت إذا اختلف تقدر اجلائحة فيما مل خيل  بعد أعلى ثلث اجتنائه مثل األول أو أقل بكم أو أكثر ب
نباته فكان ينبت يف بلد أكثر منه يف بلد ويف بلد واحد مرة أكثر منه يف بلد مرارا كيف تقدر اجلائحة فيه 
وكيف إن جعلنا ملن اشتراه كثري محله مرة أيلزمه قليل محله يف أخرى إن كان محله خيتلف وقد يدخله املاء 

قل عما كان يعرف ويتباين يف محله تباينا بعيدا قال يف القياس أن فيبلغ محله أضعاف ما كان قبله وخيطئه في
يلزمه ما ظهر وال يكون له أن يرجع بشيء قلت أفتقوله قال نعم أقوله قلت وكذلك تقول لو اشتريت 

 صدفا فيه اللؤلؤ بدنانري 
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أقول يف كل تخلوق إذا اشتريت فإن وجدت فيه لولؤة فهي لك وإن مل جتد فالبيع الزم قال نعم هكذا   
ظاهره على ما خل  فيه وإن مل يكن فيه فال شيء يل قلت وهكذا إن باعه هذا السنبل يف التنب حصيدا قال 



نعم والسنبل حيث كان قلت وهكذا إذا اشترى منه بيضا وراجنا اشترى ذلك مبا فيه فإن كان فاسدا أو 
قولك قال فإن قلت أجعل له اخليار يف السنبل من العيب قال جيدا فهو له قال ال أقوله قلت إذا تترك أصل 

قلت والعيب يكون فيما وصفت قبله وفيه قال فإن قلت أجعل له اخليار قلت فإذا يكون ملن اشترى السنبل 
أبدا اخليار ألنه ال يعرف فيه خفة احلمل من كثرته وال يصل إىل ذلك إال مبؤنة هلا إجارة فإن كانت اإلجارة 

نت على يف بيع مل يوفنيه وإن كانت على صاحيب كانت عليه وىل اخليار إذا رأيت اخلفة يف أخذه على كا
وتركه ألين ابتعت ما مل أر وال جيوز له أبدا بيعه يف سنبله كما وصفت قال فقال بعض من حضره ممن وافقه 

لف دينار أتراه أراد قد غلطت يف هذا وقولك يف هذا خطأ قال ومن أين قال أرأيت من اشترى السنبل بأ
كمامه اليت ال تسوى دينارا كلها قال فنقول اراد ماذا قال أقول أراد احلب قال فنقول لك أراد مغيبا قال 
نعم قال فنقول لك أفله اخليار إذا رآه قال نعم قال فنقول لك فعلى من حصاده ودراسه قال على املشتري 

صاد والدراس قال ال وله رده من عيب وغري عيب قال قال فنقول لك فإن اختار رده أيرجع بشيء من احل
فنقول لك فإن أصابته آفة هتلكه قبل حيصده قال فيكون من املشتري ألنه جزاف مىت شاء أخذه كما يبتاع 
الطعام جزافا فإن خاله وإياه فهلك كان منه قال الشافعي فقلت له أراك حكمت بأن ملبتاعه اخليار كما 

بتاع بزا يف عدل مل يره وجارية يف بيت مل يرها أرأيت لو احترق العدل أو ماتت اجلارية يكون له اخليار إذا ا
وقد خلى بينه وبينها أيكون عليه الثمن أو القيمة قال فال أقوله وأرجع فأزعم أنه من البائع حىت يراه املشتري 

ري قلت أرأيت إن اشترى ويرضاه قال فقلت له فعلى من مؤنته حىت يراه املشتري قال إن قلت على املشت
مغيبا أليس عليه عندك أن يظهره قال بلى قلت أفهذا عدل مغيب قال فإن قلته قلت أفتجعل ماال مؤنة فيه 
من قمح يف غرارة أو بزىف عدل وإحضار عبد غائب كمثل ما فيه مؤنة احلصاد والدراس قال لعلي أقوله 

ه باألثر قلت وما األثر قال يروى عن النيب صلى اهلل قلت فاجعله كهو قال غريه منهم ليس كهو وإمنا أجزنا
عليه وسلم قلت أيثبت قال ال وليس فيما مل يثبت حجة قال ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا وهو عن 

أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتا الحتمل أن يكون كبيع األعيان املغيبة يكون له اخليار إذا رآها 
نت قال وكل مثرة كا  
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ينبت منها الشيء فال جيين حىت ينبت منها شيء آخر قبل أن يؤتى على األول مل جيز بيعها أبدا إذا مل يتميز   
من النبات األول الذي وقعت عليه صفقة البيع بأن يؤخذ قبل أن خيتلط بغريه مما مل يقع عليه صفقة البيع 

ام وكانت إذا صارت إىل مالكيها أخرجوها من قشرها وكل مثرة وزرع دوهنا حائل من قشر أو كم
وكمامها بال فساد عليها إذا أخرجوها فالذي أختار فيها أن ال جيوز بيعها يف شجرها وال موضوعة للحائل 
دوهنا فإن قال قائل وما حجة من أبطل البيع فيه قيل له إن شاء اهلل تعاىل احلجة فيه أين ال أعلم أحدا جييز أن 

ل حلم شاة وإن ذحبت إذا كان عليها جلدها من قبل ما تغيب منه وتغييب الكمام احلب املتفرق يشتري رج
الذي بينه حائل من حب احلنطة والفول والدخن وكل ما كان يف قرن منه حب وبينه شيء حائل من احلب 

ن للشاة جمسة أكثر من تغييب اجللد اللحم وذلك أن تعييب اجللد اللحم إمنا جييء عن بعض عجفه وقد يكو
تدل على مسانتها وعجفها ولكنها جمسة ال عيان وال جمسة للحب يف أكمامه تدل على امتالئه وضمره 
وذلك فيه كالسمانة والعجف وال على عينه بالسواد و الصفرة يف أكمامه وهذا قد يكون يف احلب وال 

حييله كما حتول عن احلبة عن البياض إىل يكون يف حلم الشاة ألن احلياة اليت فيها حائلة دون تغري اللحم مبا 
السواد بآقة يف كمامها وقد يكون الكمام حيمل الكثري من احلب والقليل ويكون يف البيت من بيوت القرن 
احلبة وال حبة يف اآلخر الذي يليه ومها يريان ال يفرق بنهما وخيتلف حبه بالضمرة واالمتالء والتغري فيكون 

قد تبايعا مبا ال يعرفان قال الشافعي ومل أجد من أمر أهل العلم أن يأخذوا عشر كل واحد من املتبايعني 
احلنطة يف أكمامها وال عشر احلبوب ذوات األكمام يف أكمامها ومل أجدهم جييزون أن يتبايعوا احلنطة 

أكمامها باحلنطة يف سنبلها كيال وال وزنا الختالف األكمام واحلب فيها فإذا امتنعوا من أخذ عشرها يف 
وإمنا العشر مقامسة عمن جعل له العشر وح  صاحب الزرع هبذا املعىن وامتنعوا من قسمتها بني أهلها يف 

سنبلها أشبه أن ميتنعوا به يف البيع ومل أجدهم جييزون بيع املسك يف أوعيته وال بيع احلب يف اجلرب والغرائر 
ه جزافا فالغرائر ال حتول دونه كمثل ما حيول دونه وال جعلوا لصاحبه خيار الرؤية ومل ير احلب ولو أجازو

أكمامه وجيعلون ملن اشتراه اخليار إذا رآه ومن أجاز بيع احلب يف أكمامه مل جيعل له اخليار إال من عيب ومل 
أرهم أجازوا بيع احلنطة يف التنب حمصودة ومن أجاز بيعها قائمة انبغى أن جييز بيعها يف التنب حمصودة 

ري منقاة وانبغى أن جييز بيع حنطة وتنب يف غرارة فإن قال ال تتميز احلنطة فتعرف من التنب ومدروسة وغ
 فكذلك ال تتميز قائمة فتعرف يف سنبلها 
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فإن قال فأجيز بيع احلنطة يف سنبلها وزرعها ألنه ميلك احلنطة وتبنها وسنبلها لزمه أن جيز بيع حنطة يف   
راب وأشباه هذا قال الشافعي وجدت النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ زكاة محل النخل تبنها وحنطة يف ت

خبرص لظهوره وال حائل دونه ومل أحفظ عنه وال عن أحد من أهل العلم أن شيئا من احلبوب تؤخذ زكاته 
شبيهة هبذا خبرص ولو احتاج إليه أهله رطبا ألنه ال يدرك علمه كما يدرك علم مثرة النخل والعنب مع أشياء 

قال وبيع التمر فيه النوى جائز من قبل أن املشترى املأكول من التمر ظاهر وأن النواة تنفع وليس من شأن 
أحد أن خيرج النوى من التمر وذلك أن التمرة إذا جنيت منزوعة النوى تغريت بالسناخ والضمر ففتحت 

من الفاكهة امليبسة وذلك أهنا إذا رفعت يف  فتحا ينقص لوهنا وأسرع إليها الفساد وال يشبه اجلوز والرطب
قشورها ففيها رطوبتان رطوبة النبات اليت تكون قبل البلوغ ورطوبة ال تزايلها من لني الطباع ال ميسك تلك 
الرطوبة عليها إال قشورها فإذا زايلتها قشورها دخلها اليبس والفساد بالطعم والريح وقلة البقاء وليس تطرح 

ا إال عند استعماهلا باألكل وإخراج الدهن وتعجيل املنافع ومل أجدها كالبيض الذي إن تلك القشور عنه
طرحت قشرته ذهب وفسد وال إن طرحت وهي منضج مل تفسد والناس إمنا يرفعون هذا ألنفسهم يف قشره 

امها وال والتمر فيه نواه ألنه ال صالح له إال به وكذلك يتبايعونه وليس يرفعون احلنطة واحلبوب يف أكم
كذلك يتبايعونه يف أسواقهم وال قراهم وليس بفساد على احلبوب طرح قشورها عنها كما يكون فسادا 
على التمر إخراج نواه واجلوز واللوز والرانج وما أشبهه يسرع تغريه وفساده إذا ألقى ذلك عنه وادخر 

ز بيعه وعليه القشرة العليا وجيوز وعلى اجلوز قشرتان قشرة فوق القشرة اليت يرفعها الناس عليه وال جيو
وعليه القشرة اليت إمنا يرفع وهي عليه ألنه يصلح بغري العليا وال يصلح بدون السفلى وكذلك الرانج وكل ما 
كانت عليه قشرتان وقد قال غريي جيوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس يف سنبله ويروى فيه عن ابن سريين 

ت مثله عمن هو أعلى من ابن سريين ولو ثبت اتبعناه ولكنا مل نعرفه ثبت أنه أجازه وروى فيه شيئا ال يثب
واهلل تعاىل أعلم ومل جيز يف القياس إال إبطاله كله واهلل تعاىل أعلم قال وجيوز بيع اجلوز واللوز والرانج وكل 

ساد إليه ذي قشرة يدخره الناس بقشرته مما إذا طرحت عنه القشرة ذهبت رطوبته وتغري طعمه ويسرع الف
مثل البيض واملوز يف قشوره فإن قال قائل ما فرق بني ما أجزت يف قشوره وما مل جتز منه قيل له إن شاء اهلل 
تعاىل إن هذا ال صالح له مدخورا إال بقشره ولو طرحت عنه قشرته مل يصلح أن يدخر وإمنا يطرح الناس 

 عنه قشرته عندما يريدون أكله أو عصر 
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ما عصر منه وليست جتمع قشرته إال واحدة منه أو توأما لواحد وأن ما على احلب من األكمام جيمع   

احلب الكثري تكون احلبة واحلبتان منها يف كمام غري كمام صاحبتها فتكون الكمام منها ترى وال حب فيها 
ما تضبط معرفة البيضة واألخرى ترى وفيها احلب مث يكون تختلفا أو يدق على أن يكون تضبط معرفته ك

اليت تكون ملء قشرهتا واجلوزة اليت تكون ملء قشرهتا واللوزة اليت قلما تفصل من قشرهتا المتالئها وهذا إمنا 
يكون فساده بتغري طعمه أو بأن يكون ال شيء فيه وإذا كان هكذا رد مشتريه مبا كان فاسدا منه على بيعه 

مبا وصفت ويكون هلا فساد بأن تكون مستحشفة ولو قلت أرده  وكان ما فسد منه يضبط واحلنطة قد تفسد
هبذا مل أضبطه ومل أخلص بعض احلنطة من بعض ألهنا إمنا تكون تختلطة وليس من هذا واحد يعرف فساده 

إال وحده فريد مكانه وال يعرف فساد حب احلنطة إال تختلطا وإذا اختلط خفي عليك كثري من احلب الفاسد 
ما مل ير وما يدخله ما وصفت  فأجزت عليه بيع  

باب اخلالف يف بيع الزرع قائما    
قال الشافعي رمحه اهلل فخالفنا يف بيع احلنطة يف سنبلها وما كان يف معناها بعض الناس واجتمعوا على  

إجازهتا وتفرقوا يف احلبوب يف بعض ما سألناهم عنه من العلة يف إجازهتا فقلت لبعضهم أجتيزها على ما 
عليه بيع احلنطة القائمة على املوضع الذي اشتريتها فيه أو حاضرة ذلك املوضع غائبة عن نظر  أجزت

املشترى بغرارة أو جراب أو وعاء ما كان أو طب  قال ال وذلك أين لو أجزهتا لذلك املعىن جعلت له اخليار 
ها إن كان فيها خل  ما كان إذا رآها قلت فبأي معىن أجزهتا قال بأنه ملك السنبلة فله ما كان تخلوقا في

اخلل  وبأي حال معيبا وغري معيب كما ميلك اجلارية فيكون له ولدان كان فيها وكانت ذات ولد أو مل 
تكن أو كان ناقصا أو معيبا مل أرده بشيء ومل أجعل له خيارا فقلت له أما ذوات األوالد فمقصود بالبيع 

أوالدهن كما وصفت يف الشجر كما وصفت أيف السنبلة  قصد أبداهنن يشترين للمنافع هبن وما وصفت يف
شيء يشترى غري املغيب فيكون املغيب ال حكم له كالولد وذات الولد والثمرة يف الشجرة ام ال قال وما 
تعين هبذا قلت أرأيت إذا اشتريت ذات ولد أليس إمنا تقع الصفقة عليها دون ولدها فكذلك ذات محل من 

دت األمة كان لك بأنه ال حكم له إال حكم أمه وال للثمر إال حكم شجرة وال الشجر فإن أمثرت أو ول



حصة لواحد منهما من الثمن وإن مل يكونا مل ينقص الثمن وإن كان مثمرا كثريا وساملا أو مل يكن أو معيبا 
 فللمشتري أفهكذا احلنطة عندك يف أكمامها قال فإن قلت 
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قال فإن قلت ما ترى قلت فإن مل أجد فيما أرى شيئا قال يلزمين أن أقول يلزمه  نعم قلت فما املبيع  
كاجلارية إذا مل يكن يف بطنها ولد وليس كهي ألن املشتري األمة المحلها واملشتري احلب الكمامه فهما 

ه بقشره تختلفان هنا وتخالف للجوز وما أشبهه ألن ادخار احلب بعد خروجه من أكمامه وادخار اللوز وشبه
 فهذا يدخله ما وصفت وليس يقاس بشيء من هذا ولكنا اتبعنا األثر قلت لو صح لكنا أتبع له 

باب بيع العرايا    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه  

لتمر بالتمر قال عبد اهلل وحدثنا زيد بن ثابت أن النيب وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وعن بيع ا
صلى اهلل عليه وسلم أرخص يف العرايا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن إمسعيل الشيباين أو غريه قال بعت ما يف رؤوس خنلى مبائة وس  إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم 

فقال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا إال أنه أرخص يف بيع العرايا أخربنا  فسألت ابن عمر
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اهلل صلى اهلل 

قال أخربنا مالك عن  عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي
داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب امحد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أرخص يف 
بيع العرايا فيما دون مخسة أوس  أو يف مخسة أوس  شك داود قال مخسة أوس  أو دون مخسة أوس  قال 

جل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إما زيد بن الشافعي وقيل حملمود بن لبيد أو قال حممود بن لبيد لر
ثابت وإما غريه ما عراياكم هذه قال فالن وفالن ومسى رجاال حمتاجني من األنصار شكوا إىل النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أن الرطب يأىن وال نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوهتم 

هلم أن يتبايعوا العرايا خبرصها من التمر الذي يف أيديهم يأكلوهنا رطبا قال وحديث سفيان من التمر فرخص 
يدل على مثل هذا احلديث أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري 

بيع التمر بالتمر إال  بن يسار قال مسعت سهل ابن أيب حثمة يقول هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن



أنه رخص يف العرية أن تباع خبرصها مترا يأكلها أهلها رطبا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
 سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول اهلل صلى 
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ه أرخص يف العرايا قال الشافعي واألحاديث اهلل عليه وسلم هنى عن املزابنة واملزابنة بيع التمر بالتمر إال أن  
قبله تدل عليه إذا كانت العرايا داخلة يف بيع الرطب بالتمر وهو منهي عنه يف املزابنة وخارجة من أن يباع 

مثال مبثل بالكيل فكانت داخلة يف معان منهي عنها كلها خارجة منه منفردة خبالف حكمه إما بأن مل يقصد 
ن أرخص فيها من مجلة ما هنى عنه واملعقول فيها أن يكون أذن ملن ال حيل له أن يبتاع بالنهي قصدها وإما بأ

بتمر من النخل ما يستجنيه رطبا كما يبتاعه بالدنانري والدراهم فيدخل يف معىن احلالل أو يزايل معىن احلرام 
كلها يدل على أنه ال رطب له وقوله صلى اهلل عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا خري أن مبتاع العرية يبتاعها ليأ

يف موضعها يأكله غريها ولو كان صاحب احلائط هو املرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه 
معها أكثر من العرايا فأكل من حائطه ومل يكن عليه ضرر إىل أن يبتاع العرية اليت هي داخلة يف معىن ما 

لعرية بالتمر العرية إال بأن خترص العرية كما خترص للعشر وصفت من النهي قال وال يبتاع الذي يشتري ا
فيقال فيها اآلن وهي رطب كذا وإذا تيبس كان كذا ويدفع من التمر مكيلة حرزها مترا يؤدي ذلك إليه قبل 
أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع وذلك أنه يكون حينئذ متر بتمر أحدمها غائب واآلخر حاضر وهذا 

سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمجاع أكثر فقهاء املسلمني قال وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه حمرم يف 
وسلم عن أن تباع العرايا إال يف مخسة أوس  أو دوهنا داللة على ما وصفت من أنه إمنا رخص فيها ملن ال 

سواء ولكنه أرخص له فيه مبا حتل له وذلك أنه لو كان كالبيوع غريه كان بيع مخسة ودوهنا وأكثر منها 
يكون مأكوال على التوسع له ولعياله ومنع ما هو أكثر منه ولو كان صاحب احلائط املرخص له خاصة 

ألذى الداخل عليه الذي أعراه وكان إمنا أرخص له لتنحية األذى كان أذى الداخل عليه يف أكثر من مخسة 
إذا حظر عليه أن يشتري إال مخسة أوس  لزمه األذى إذا أوس  مثل أو أكثر من أذاه فيما دون مخسة أوس  ف

كان قد أعرى أكثر من مخسة أوس  قال فمعىن السنة والذي أحفظ عن أكثر من لقيت ممن أجاز بيع العرايا 
أهنا جائزة ملن ابتاعها ممن ال حيل له يف موضعها مثلها خبرصها مترا وأنه ال جيوز البيع فيها حىت يقبض النخلة 

ويقبض صاحب النخلة التمر بكيله قال وال يصلح أن يبيعها جبزاف من التمر ألنه جنس ال جيوز يف  بثمرها



بعضه ببعض اجلزاف وإذا بيعت العرية بشيء من املأكول أو املشروب غري التمر فال بأس أن يباع جزافا وال 
احلنطة بالذرة وال جيوز أن يبيع جيوز بيعها حىت يتقابضا قبل أن يتفرقا وهو حينئذ مثل بيع التمر باحلنطة و  
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صاحب العرية من العرايا إال مخسة أوس  أو دوهنا وأحب إيل أن يكون املبيع دوهنا ألنه ليس يف النفس   
منه شيء قال وإذا ابتاع مخسة أوس  مل أفسخ البيع ومل أقسط له وإن ابتاع أكثر من مخسة أوس  فسخت 

عت على ما جيوز وماال جيوز قال وال بأس أن يبيع صاحب احلائط من غري واحد عرايا العقدة كلها ألهنا وق
كلهم يبتاعون دون مخسة أوس  ألن كل واحد منهم مل حيرم على االفتراق للترخيص له أن يبتاع هذه 
ولو أتى املكيلة وإذا حل ذلك لكل واحد منهم مل حيرم على رب احلائط أن يبيع ماله وكان حالال ملن أبتاعه 

ذلك على مجيع حائطه قال والعرايا من العنب كهى من التمر ال خيتلفان ألهنما خيرصان معا قال وكل مثرة 
ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك واملشمش والكمثرى واألجاص وحنو ذلك تخالفة للتمر والعنب ألهنا ال 

مبا وصفت ولو قال رجل هي وإن مل  خترص لتفرق مثارها واحلائل من الورق دوهنا وأحب إىل أن ال جتوز
خترص فقد رخص منها فيما حرم من غريها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبا واهلل أعلم قال فإذا بيعت 

العرايا مبكيل أو موزون من املأكول أو املشروب مل جيز أن يتفرقا حىت يتقابضا واملعدود من املأكول 
ألنه مأكول وموزون حيل وزنه أو كيله وموجود من يزنه ويكيله  واملشروب عندي مبنزلة املكيل واملوزون

وإذا بيعت بعرض من العروض موصوف مبثل ثوب من جنس يذرع وخشبة من جنس يذرع وحديد 
موصوف يوزن وصفر وكل ما عدا املأكول واملشروب مما تقع عليه الصفقة من ذهب أو ورق أو حيوان 

كان حالال والبيع جائز فيها كهو يف طعام موضوع ابتيع بعرض  وقبض املشتري العرية ومسي أجال للثمن
وقبض الطعام ومل يقبض العرض إما كان حاال فكان لصاحبه قبضه من بيعه مىت شاء وإما كان إىل أجل 

فكان له قبضه منه عند انقضاء مدة األجل قال وال تباع العرايا بشيء من صنفه جزافا ال تباع عرية النخل 
وال بتمرة خنلة مثلها وال أكثر ألن هذا حمرم إال كيال بكيل إال العرايا خاصة ألن اخلرص فيها بتمره جزا فأ

يقوم مقام الكيل باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويباع متر خنلة جزافا بثمر عنبة وشجرة وغريها 
إليه أن ال بأس أن يبتاع  جزافا ألنه ال بأس بالفضل يف بعض هذا على بعض موضوعا باألرض والذي أذهب

الرجل العرايا فيما دون مخسة أوس  وإن كان موسرا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ أحلها فلم يستثن 



فيها أهنا حتل ألحد دون أحد وإن كان سببها مبا وصفت فاخلرب عنه صلى اهلل عليه وسلم جاء بإطالق 
كان مثلك كما قال يف الضحية باجلذعة جتزيك وال إحالهلما ومل حيظره على أحد فنقول حيل لك وملن 

 جتزي غريك وكما حرم اهلل عز وجل امليتة فلم يرخص 
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فيها إال للمضطر وهي باملسح على اخلفني أشبه إذا مسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسافرا فلم حيرم   
قوم فكان هلم وللناس عامة إال ما بني اهلل عز وجل على مقيم أن ميسح وكثري من الفرائض قد نزلت بأسباب 

أنه أحل ملعىن ضرورة أو خاصة قال وال بأس إذا اشترى رجل عرية أن يطعم منها ويبيع ألنه قد ملك مثرهتا 
وال بأس أن يشتريها يف املوضع من له حائط بذلك املوضع ملوافقة مثرهتا أو فضلها أو قرهبا ألن اإلحالل عام 

أن خيص خبرب الزم قال وإن حل لصاحب العرية شراؤها حل له هبتها وإطعامها وبيعها  ال خاص إال
وادخارها وما حيل له من املال يف ماله وذلك انك إذا ملكت حالال حل لك هذا كله فيه وأنت ملكت 

ه خاصة العرية حالال قال والعرايا ثالثة أصناف هذا الذي وصفنا أحدمها ومجاع العرايا كل ما أفرد ليأكل
ومل يكن يف مجلة البيع من مثر احلائط إذا بيعت مجلته من واحد والصنف الثاين أن خيص رب احلائط القوم 
فيعطى الرجل مثر النخلة ومثر النخلتني وأكثر عرية يأكلها وهذه يف معىن املنحة من الغنم مينح الرجل الرجل 

رى أن يبيع مثرها ويتمره ويصنع فيه ما يصنع يف ماله الشاة أو الشاتني أو أكثر ليشرب لبنها وينتفع به وللمع
ألنه قد ملكه قال والصنف الثالث من العرايا أن يعرى الرجل الرجل النخلة وأكثر من حائطه ليأكل مثرها 
ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من مثر حائطه فتكون هذه مفردة من املبيع منه مجلة قال 

هلل وقد روى أن مصدق احلائط يأمر اخلارص أن يدع ألهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم الشافعي رمحه ا
يأكلون وال خيرصه ليأخذ زكاته وقيل قياسا على ذلك أنه يدع ما أعرى للمساكني منها فال خيرصه وهذا 

  موضوع بتفسريه يف كتاب اخلرص
 ID ' '   وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء  ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف

 مع 
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     



  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى . على األياملتغليب الليايل (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  
   
 

 861 :صفحة 
 
   
باب العرية    
قال الشافعي رمحه اهلل والعرية اليت رخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيعها أن قوما شكوا إىل  

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن الرطب حيضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب وال ورق وعندهم 
ول متر من قوت سنتهم فرخص هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يشتروا العرية خبرصها مترا فض

يأكلوهنا رطبا وال تشتري خبرصها إال كما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن خترص رطبا فيقال مكيلته 
ه إليه قبل أن يتفرقا فإن تفرقا كذا وينقص كذا إذا صار مترا فيشتريها املشتري هلا مبثل كيل ذلك التمر ويدفع

قبل أن يتقابضا فالبيع فاسد وال يشتري من العرايا إال أقل من مخسة أوس  بشيء ما كان فإذا كان أقل من 
مخسة أوس  جاز البيع وسواء الغين والفقري يف شراء العرايا ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا هنى عن 

العرايا تدخل يف مجلة اللفظ ألهنا جزاف بكيل وترم برطب استدللنا على أن بيع الرطب بالتمر واملزابنة و
العرايا ليست مما هنى عنه غين وال فقري ولكن كان كالمه فيها مجلة عام املخرج يريد به اخلاص وكما هنى 



وأمر عن صالة بعد الصبح والعصر وكان عام املخرج وملا أذن يف الصالة للطواف يف ساعات الليل والنهار 
من نسي صالة أن يصليها إذا ذكرها فاستدللنا على أن هنيه ذلك العام إمنا هو على اخلاص واخلاص أن يكون 
هنى عن أن يتطوع الرجل فأما كل صالة لزمته فلم ينه عنه وكما قال البينة على املدعي واليمني على املدعى 

أنه إمنا اراد جبملة املدعي واملدعى عليه خاصا  عليه وقضى بالقسامة وقضى باليمني مع الشاهد فاستدللنا على
وأن اليمني مع الشاهد والقسامة استثناء مما أراد ألن املدعي يف القسامة حيلف بال بينة واملدعي مع الشاهد 
حيلف ويستوجبان حقوقهما واحلاجة يف العرية والبيع وغريمها سواء قال الشافعي وال تكون العرايا إال يف 

ألنه ال يضبط خرص شيء غريه وال بأس أن يبيع مثر حائطه كله عرايا إذا كان ال يبيع واحدا  النخل والعنب
  منهم إال أقل من مخسة أوس 

 ID ' '   وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم: 
 ما يكون م )

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   عاىلو قال ت (   :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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باب اجلائحة يف الثمرة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتي  عن جابر بن  

وضع اجلوائح قال الشافعي مسعت عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني وأمر ب



سفيان حيدث هذا احلديث كثريا يف طول جمالسيت له ال أحصى ما مسعته حيدثه من كثرته ال يذكر فيه أمر 
بوضع اجلوائح ال يزيد على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني مث زاد بعد ذلك وأمر بوضع 

يد يذكر بعد بيع السنني كالما قبل وضع اجلوائح ال أحفظه اجلوائح قال الشافعي قال سفيان وكان مح
فكنت أكف عن ذكر وضع اجلوائح ألين ال أدري كيف كان الكالم ويف احلديث امر بوضع اجلوائح أخربنا 

الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب الرجال حممد بن عبدالرمحن عن أمه عمره أنه  أخربنا الربيع

مسعها تقول ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعاجله واقام فيه حىت تبني له 
اهلل صلى اهلل عليه النقصان فسأل رب احلائط أن يضع عنه فحلف أن ال يفعل فذهبت أم املشتري إىل رسول 

وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تأىل أن ال يفعل خريا فسمع بذلك رب املال 
فأتى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يارسول اهلل هو له قال الشافعي قال سفيان يف حديثه عن 

حكيت فقد جيوز أن يكون الكالم الذي مل حيفظه  جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وضع اجلوائح ما
سفيان من حديث محيد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره 
بالصدقة تطوعا حضا على اخلري ال حتما وما أشبه ذلك وجيوز غريه فلما احتمل احلديث املعنيني معا ومل 

مل جيز عندنا أن حنكم واهلل أعلم على الناس بوضع ما وجب هلم بال خرب  يكن فيه داللة على أيهما أوىل به
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يثبت بوضعه قال الشافعي وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل 

احلديث وحنن ال نثبت مرسال قال الشافعي ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه واهلل تعاىل أعلم داللة على أن 
ائحة لقوهلا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تأىل أن ال يفعل خريا ولو كان احلكم عليه أن ال توضع اجل

يضع اجلائحة لكان أشبه أن يقول ذلك الزم له حلف أو مل حيلف وذلك أن كل من كان عليه ح  قيل هذا 
فخلى بينه وبينها  يلزمك أن تؤديه إذا امتنعت من ح  فأخذ منك بكل حال قال وإذا اشترى الرجل الثمرة

 فأصباهتا جائحة فال حنكم له على البائع أن يضع عنه من 
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مثنها شيئا قال ولو مل يكن سفيان وهن حديثه مبا وصفت وثبتت السنة بوضع اجلائحة وضعت كل قليل   
دون الثلث فهذا  وكثري أصيب من السماء بغري جناية أحد عليه فأما أن يوضع الثلث فصاعدا وال يوضع ما



ال خرب وال قياس وال معقول قال ولو صرت إىل وضع اجلائحة ما كانت احلجة فيها إال اتباع اخلرب لو ثبت 
وال أقول قياسا على الدار إذا تكاراها سنة أو أقل فاقبضها على الكراء فتنهدم الدار ومل ميض من السنة إال 

يوم أو جيب على إجارة سنة إال يوم وذلك أن الذي يصل  يوم أو قد مضت إال يوم فال جيب على إال إجارة
إىل منفعة الدار ما كانت الدار يف يدي فإذا انقطعت منفعة الدار باهندامها جيب على كراء ما مل أجد السبيل 
إىل أخذه فإن قال قائل فما منعك أن جتعل مثرة النخل قياسا على ما وصفت من كراء الدار وأنت جتيز بيع 

ل فيترك إىل غاية يف خنله كما جتيز أن يقبض الدار ويسكنها إىل مدة قال الشافعي فقيل له إن شاء مثر النخ
اهلل تعاىل الدار تكتري سنة مث تنهدم من قبل متام السنة تخالفة للثمرة تقبض من قبل أن سكاهنا ليس بعني 

زمه الكراء فيه وإن مل يسكنها إذا ترى إمنا هي مبدة تأيت فكل يوم منها ميضي مبا فيه وهي بيد املكترى يل
خلى بينه وبينها والثمرة إذا ابتيعت وقبضت وكلها يف يد املشتري يقدر على أن يأخذها كلها من ساعته 
ويكون ذلك له وإمنا يرى تركه إياها اختيارا لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلها وقد يكون رطبا ميكنه 

يوما بيوم ورطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقة يف األيام وأدوم ألهله فلو  أخذه وبيعه وتيبيسه فيتركه ليأخذه
زعمت أين أضع اجلائحة بعد أن يرطب احلائط كله أو أكثره وميكن فيه أن يقطع كله فيباع رطبا وإن كان 
ذلك أنقص ملالك الرطب أو ييبس مترا وإن كان ذلك أنقص على مالكه زعمت أين أضع عنه اجلائحة وهو 

وقد ترك قطعه ومتييزه يف وقت ميكنه فيه إحرازه وخالفت بينه وبني الدار اليت إذا ترك سكناها سنة لزمه متر 
كراؤها كما يلزمه لو سكنها ألنه ترك ما كان قادرا عليه قال ولو جاز أن يقاس على الدار مبا وصفت جاز 

تمر فيه وأما بعد ما يرطب ذلك ما مل يرطب ألن ذلك ليس وقت منفعتها واحلني الذي ال يصلح أن ي
فيختلفان قال وهذا مما استخري اهلل فيه ولو صرت إىل القول به صرت إىل ما وصفت من وضع قبضة رطبا 
أو بسرا لو ذهب منه كما أصري إىل وضع كراء يوم من الدار لو اهندمت قبله وكما أصري إىل وضع قبضة 

كه مل يلزمه مثن ما مل يصل إليه وال جيوز أن يوضع عنه حنطة لو ابتاع رجل صاعا فاستوفاه إال قبضة فاستهل
الكثري مبعىن أنه مل يصل إليه وال يوضع عنه القليل وهو يف معناه ولو صرت إىل وضعها فاختلفا يف اجلائحة 

 فقال البائع مل 
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رق كان القول قول تصبك اجلائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا وقال املشتري بل أذهبت يل ألف ف  
البائع مع ميينه ألن الثمن الزم للمشتري وال يصدق املشتري على الرباءة منه بقوله وعلى املشتري البينة مبا 
ذهب له قال ومجاع اجلوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغري جناية آدمي قال ويدخل على من وضع 

جناية اآلدميني جائحة توضع ألين إذا وضعت اجلائحة  اجلائحة من قبل أن املشتري مل يقبض الثمرة زعم وأن
زعمت أن البائع ال يستح  الثمن إال إذا قبضت كما ال يستح  الكراء إال ما كانت السالمة موجودة يف 

الدار وهي يف يدي وكان البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة مثرته أو يكون ملشتري الثمرة اخليار بني أن يوضع 
ويبيع مهلك مثرته مبا أهلك منها كما يكون له اخليار يف عبد أبتاعه فجىن عليه قبل أن  عنه أو ال يوضع

يقبضه وهذا قول فيه ما فيه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل فإن قال فهل من حجة ملن ذهب إىل أن ال توضع 
الثمر حىت ينجو من  اجلائحة قيل نعم فيما روى واهلل أعلم من هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع

العاهة ويبدو صالحه وما هنى عنه من قوله أرأيت إن منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ولو كان 
مالك الثمرة ال ميلك مثن ما اجتيح من مثرته ما كان ملنعه أن يبيعها معىن إذا كان حيل بيعها طلعا وبلحا 

لذي األغلب فيها أن تنجو من العاهة لئال يدخل املشتري يف بيع ويلقط ويقطع إال أنه أمره ببيعها يف احلني ا
مل يغلب أن ينجو من العاهة ولو مل يلزمه مثن ما اصابته اجلائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على السالمة ما 
ضر ذلك البائع واملشتري قال ولو ثبت احلديث يف وضع اجلائحة مل يكن يف هذا حجة وأمضى احلديث 

فإن قال قائل فهل روى يف وضع اجلائحة أو ترك وضعها شيء عن بعض الفقهاء قيل نعم لو مل  على وجهه
يكن فيها إال قول مل يلزم الناس فإن قيل فابنه قيل أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار 

البائع قال الشافعي وروى  فيمن باع مثرا فأصابته جائحة قال ما أرى إال أنه إن شاء مل يضع قال سعيد يعين
عن سعد بن أيب وقاص أنه باع حائطا له فاصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه وال أدري أيثبت أم ال قال 
ومن وضع اجلائحة فال يضعها إال على معىن أن قبضها قبض إن كانت السالمة ولزمه إن أصاب مثر النخل 

غري ذلك من العيوب أن جيعل للمشتري اخليار يف  شيء يدخله عيب مثل عطش يضمره أو مجح يناله أو
أخذه معيبا أورده فإن كان أخذ منه شيئا فقدر عليه رده وإن فات لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن مل 

يكن له مثل وقال حيسب عليه ما أخذ حبصته من الثمن ويرد ما بقي مبا يلزمه من الثمن إال أن خيتار أن 
صابته جائحة بعد يأخذه معيبا فإن أ  
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العيب رجع حبصته من الثمن ألن اجلائحة غري العيب قال ولعله يلزمه لو غضب مثرته قبل أن يقطعها أو   
تعدى فيها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته أن يرجع على البائع ألنه مل يسلم له كما لو باعه عبدا مل يقبضه 

عضا حىت عدا عاد على عبد فقتله أو غصبه أو مات موتا من السماء كان أو عبيدا قبض بعضهم ومل يقبض ب
للمشتري فسخ البيع وللبائع اتباع الغاصب واجلاين جبنايته وغصبه ومات العبد امليت من مال البائع وكان 
 شبيها أن يكون مجلة القول فيه أن يكون الثمر املبيع يف شجره املدفوع إىل مبتاعه من ضمان البائع حىت

يستويف املشتري ما اشترى منه ال يربأ البائع من شيء منه حىت يأخذه املشتري أو يؤخذ بأمره من شجره 
كما يكون من ابتاع طعاما يف بيت أو سفينة كله على كيل معلوم فما استوىف املشتري برئ منه البائع وما 

فاملشتري باخليار يف أخذه أو  مل يستوف حىت يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع وما أصابه من عيب
رده قال وينبغي ملن وضع اجلائحة أن يضعها من كل قليل وكثري أتلفها وخيري املشتري إن تلف منها شيء أن 

يرد البيع أو يأخذ الباقي حبصته من الثمن ما مل يرطب النخل عامة فإذا أرطبه عامة حىت ميكنه جدادها ال 
ما أرطبت عليه فأصابتها جائحة انبغى أن ال يضعها عنه ألنه قد  يضع من اجلائحة شيئا قال وكذلك كل

خلى بينه وبني قبضها ووجد السبيل إىل القبض باجلداد فتركه إذا تركه بعد أن ميكنه أن جيده فيها حىت 
يكون أصل قوله فيها أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع حىت جيتمع فيها خصلتان أن يسلمها إىل املشتري 

ون املشتري قادرا على قبضها بالغة صالحها بأن ترطب فتجد ال يستقيم فيه عندي قول غري هذا وما ويك
أصيب فيها بعد إرطابه من مال املشتري قال وهذا يدخله أن املشتري قابض قادر على القطع وإن مل يرطب 

  من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان قطع ماله ولزمه مجيع مثنه
 ID ' '   يكاد يقدر عليهوال .  

  
وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :

  
العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ امل (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 



  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب    ما حكاه احلذف ك -  
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باب يف اجلائحة    
قال الشافعي وإذا اشترى الرجل الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن جيف أو بعد ما جف ما مل  

جيده وسواء كانت اجلائحة مثرة واحدة أو أتت على مجيع املال ال جيوز فيها إال واحد من قولني إما أن 
معلوما أن يتركها إىل اجلداد كان يف غري معىن من قبض فال يضمن إال ما قبض كما  يكون ملا قبضها وكان

يشتري الرجل من الرجل الطعام كيال فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه فال يضمن ما هلك ألنه مل 
ا فما يقبضه ويضمن ما قبض وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعها وإن شاء تركه

هلك يف يديه فإمنا هلك من ماله ال من مال البائع فأما ما خيرج من هذا املعىن فال جيوز أن يقال يضمن البائع 
الثلث إن اصابته جائحة فأكثر وال يضمن أقل من الثلث وإمنا هو اشتراها بيعة واحدة وقبضها قبضة واحدا 

ال رجل ال يضمن حىت يهلك املال كله ألنه فكيف يضمن له بعض ما قبض وال يضمن له بعضا أرأيت لو ق
حينئذ اجلائحة أو قال إذا هلك سهم من الف سهم هل احلجة عليهما إال ما وصفنا قال الشافعي واجلائحة 
من املصائب كلها كانت من السماء أو من اآلدميني قال الشافعي اجلائحة يف كل ما اشترى من الثمار كان 

يف كل شيء اشترى فيترك حىت يبلغ أوانه فأصابته اجلائحة دون أوانه فمن  مما ييبس أو ال ييبس وكذلك هي
وضع اجلائحة وضعه ألن كال مل يقبض بكمال القبض وإذا باع الرجل الرجل مثرة على أن يتركها إىل اجلذاذ 

وبني أن  مث انقطع املاء وكانت ال صالح هلا إال به فاملشتري باخليار بني أن يأخذ مجيع الثمرة جبميع الثمن
يردها بالعيب الذي دخلها فإن ردها بالعيب الذي دخلها وقد أخذ منها شيئا كان ما أخذ منها حبصته من 



أصل الثمن وإن اختلفا فيه فالقول قول املشتري وإذا ابتاع الرجل من الرجل مثر حائط فالسقي على رب 
تلفا يف السقي فأراد املشتري منه أكثر مما املال ألنه ال صالح للثمرة إال به وليس على املشتري شيء فإن اخ

يسقي البائع مل ينظر إىل قول واحد منهما ويسأل أهل العلم به فإن قالوا ال يصلحه من السقي إال كذا 
جربت البائع عليه وإن قالوا يف هذا صالحه وإن زيد كان أزيد يف صالحه مل أجرب البائع على الزيادة على 

على املشتري أن عليه السقي فالبيع فاسد من قبل أن السقي جمهول ولو كان صالحه وإذا اشترط البائع 
  معلوما أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   قد ثبت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني  :  
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باب الثنيا    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن حممد كان يبيع مثر حائطه  

ويستثىن منه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عمرو أن جده 
حممد بن عمرو باع حائطا له يقال له األفراق بأربعة آالف وساتثىن منه بثمامنائة درهم مثرا أو مترا أنا أشك 
قال الربيع أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة أهنا كانت تبيع مثارها وتستثىن 

سامل عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك  منها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن
حائطي إال مخسني فرقا أو كيال مسمى ما كان قال ال قال ابن جريج فإن قلت هي من السواد سواد 

الرطب قال ال أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء 
تارهن قال ال إال أن تستثىن أيتهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه أخربنا أبيعك خنلي إال عشر خنالت أخ

الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء أيبيع الرجل خنله أو عنبه 



نا أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أىن شريكك بالربع ومبا كان من ذلك قال ال بأس بذلك أخرب
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك مثر حائطي مبائة دينار 
فضال عن نفقة الرقي  فقال ال من قبل أن نفقة الرقي  جمهولة ليس هلا وقت فمن مث فسد قال الشافعي وما 

ة واإلمجاع والقياس عليهما أو على أحدمها قال عطاء من هذا كله كما قال إن شاء اهلل وهو يف معىن السن
وذلك أنه ال جيوز بيع بثمن جمهول وإن اشترى حائطا مبائة دينار ونفقة الرقي  فالثمن مسمى غري معلوم 

والبيع فاسد وإذا باع مثر حائطه واستثىن مكيلة منه فليس ما باع منه مبعلوم وقد يكون يستثىن مدا وال يدري 
هم من ألف سهم أم مائة سهم أم أقل أم أكثر فإذا استثىن منه كيال مل يكن ما اشترى كم املد من احلائط أس

منه جبزاف معلوم وال كيل مضمون وال معلوم وقد تصيبه اآلفة فيكون املد نصف مثر احلائط وقد يكون 
اخليار  سهما من ألف سهم منه حني باعه وهكذا إذا استثىن عليه خنالت خيتارهن أو يتشررهن فقد يكون يف

والشرار النخل بعضه أكثر مثنا من بعض وخريا منه بكثرة احلمل وجودة الثمر فال جيوز أن يستثىن من احلائط 
خنال ال بعدد وال كيل حبال وال جزءا إال جزء معلوما وال خنال إال خنال معلوما قال وإن باعه احلائط إال ربعه 

شري إليهن بأعياهنن فإمنا وقعت الصفقة على ما مل يستثن فكان أو نصفه أو ثالثة أرابعه أو احلائط إال خنالت ي
 احلائط فيه مائة خنلة استثىن منهن 
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عشر خنالت فإمنا وقعت الصفقة على تسعني بأعياهنن وإذا استثىن ربع احلائط فإمنا وقعت الصفقة على   
و اشتروا حائطا مع شركاء فيما اشتروا من ثالثة أرباع احلائط والبائع شريك بالربع كما يكون رجال ل

احلائط بقدر ما اشتروا منه قال ولو باع رجل مثر حائطه بأربعة آالف واستثىن منه بألف فإن كان عقد البيع 
على هذا فإمنا باعه ثالث أرباع احلائط فإن قال أستثىن مثرا باأللف بسعر يومه مل جيز ألن البيع وقع غري 

مشتري وال لواحد منهما قال الشافعي وهكذا من باع رجال غنما قد حال عليها احلول معلوم للبائع وال لل
أو بقرا أو إبال فأخذت الصدقة منها فاملشترى باخليار يف رد البيع ألنه مل يسلم له ما اشترى كامال أو أخذ 

صدقة اإلبل اليت  ما بقي حبصته من الثمن ولكن إن باعه إبال دون مخسة وعشرين فالبيع جائز وعلى البائع
حال عليها احلول يف يده وال صدقة على املشتري فيها قال ومثل هذا الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه 
عنده بردة أو قتل عمد أو حل قطع يده عنده يف سرقة فيقتل فينفسخ البيع ويرجع مبا أخذ منه أو يقطع فله 



بدان تخالفة نقص العدد ولو كان املشتري كيال معينا كان اخليار يف فسخ البيع أو إمساكه ألن العيوب يف األ
هكذا إذا كان ناقصا يف الكيل أخذ حبصته من الثمن إن شاء صاحبه وإن شاء فسخ فيه البيع ولو قال أبيعك 
مثر خنالت ختتارهن مل جيز ألن البيع قد وقع على غري معلوم وليس يفسد إال من هذا الوجه فأما أن يكون 

ثر منه فهو مل جيب له شيء فكيف يبيع ما مل جيب له ولكنه ال يصلح إال معلومابيع مثر بأك   

 ID ' '   سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   رت مخسا وأنت تريد األيامس :  صمت  :أو .
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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باب صدقة الثمر    
قال الشافعي رمحه اهلل الثمر يباع مثران مثر فيه صدقة ومثر ال صدقة فيه فأما الثمر الذي ال صدقة فيه فبيعه  

وأما ما بيع مما فيه صدقة منه فالبيع يصح بأن يقول أبيعك الفضل من مثر جائز ال علة فيه ألنه كله ملن اشتراه 
حائطي هذا عن الصدقة وصدقته العشر أو نصف العشر إن كان يسقى بنضح فيكون كما وصفنا يف 

االستثناء كأنه باعه تسعة أعشار احلائط أو تسعة أعشار مثره ونصف عشر مثره أخربنا الربيع قال أخربنا 
ل أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبيعك مثر حائطي هذا باربعمائة دينار الشافعي قا

فضال عن الصدقة فقال نعم ألن الصدقة ليست لك إمنا هي للمساكني قال الشافعي ولو باعه مثر حائطه 
يار يف وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها كان فيه قوالن أحدمها أن يكون املشتري باخل

أخذ ما جاوز الصدقة حبصته من مثن الكل وذلك تسعة أعشار الكل أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل أو 
يرد البيع ألنه مل يسلم إليه كل ما اشترى والثاين إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة جبميع الثمن وإن شاء ترك 

أنه باعه ما ملك وما مل ميلك فلما مجعت قال الربيع وللشافعي فيه قول ثالث إن الصفقة كلها باطلة من قبل 
الصفقة حرام البيع وحالل البيع بطلت الصفقة كلها قال الشافعي ولو قال بائع احلائط الصدقة علي مل يلزم 
البيع املشتري إال أن يشاء وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من الثمرة اليت يف يده وليس عليه أن يأخذ 

قال وكذلك الرطب ال يكون مترا ألن للسطان أن يأخذ عشر الرطب فإن صار مبكيلتها مثرا من غريها 
السلطان إىل أن يضمن عشر رطبه مترا مثل رطبه لو كان يكون مترا أو اشترى املتشري بعدها رجوت أن 
جيوز الشراء فأما إن اشترى قبل هذا فهو كمن اشترى من مثر حائط فيه العشر ملا وصفت من أن يؤخذ 

وإن من الناس من يقول يأخذ عشر مثن الرطب ألنه شريك له فيه فإذا كان هذا هكذا فالبيع  عشره رطبا
وقع على الكل ومل يسلم له وله يف أحد القولني اخليار بني أن يأخذ تسعة أعشاره بتسعة أعشار الثمن أورده 

لصدقة يف الثمرة فإمنا كله قال ومن أصحابنا من أجاز البيع بينهما إن كان قد عرف املتبايعان معا أن ا
اشترى هذا وباع هذا الفضل عن الصدقة والصدقة معروفة عندمها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
أخربنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال إن بعت مثرك ومل تذكر الصدقة أنت وال بيعك فالصدقة على 

اع قال ابن جريج فقلت له إن بعته قبل أو خيرص أو املبتاع قال إمنا الصدقة على احلائط قال هي على املبت
 بعد ما خيرص قال نعم أخربنا الربيع قال أخربنا 
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الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أن عبد اهلل بن عبيداهلل بن أيب مليكة قال يف مثل ذلك مثل قول   
هذا كما قاال إمنا الصدقة يف عني الشيء بعينه فحيثما عطاء إمنا هي على املبتاع قال الشافعي وما قاال من 

حتول ففيه الصدقة أال ترى أن رجال لو ورث أخذت الصدقة من احلائط وكذلك لو وهب له مثره أو تصدق 
به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه قال وقد قيل يف هذا شيء آخر إن الثمرة إذا وجبت فيها الصدقة مث باعها 

ة واملبتاع تخري ألنه باعه ماله وما للمساكني يف أخذ غري الصدقة حبصته من الثمن أورد البيع فالصدقة يف الثمر
قال وأما إذا وهبها أو تصدق هبا أو ورث الثمرة عن أحد وقد وجبت فيه الصدقة أو مل جتب فهذا كله 

والبيع جائز مكتوب يف كتاب الصدقات بتفريعه قال وقد قال غري من وصفت قوله الصدقة على البائع 
والثمرة كلها للمبتاع قال وإذا كان للوايل أن يأخذ الصدقة من الثمرة فلم ختلص الثمرة له كلها وإن قال 
يعطيه رب احلائط مثرا مثلها فقد أحال الصدقة يف غري العني اليت وجبت فيها الصدقة والعني موجوده قال 

عني دينارا دينار كان له أن يعطي دينارا مثله من ومن قال هذا القول فإمنا يقول هو لو وجب عليه يف أرب
غريها وكذلك قوله يف املاشية وصنوف الصدقة قال قول اهلل عز وجل خذ من أمواهلمصدقة يدل على أنه إذا 
كان يف املال صدقة والشرط من الصدقة فإمنا يؤخذ منه ال من غريه فبهذا أقول وهبذا اخترت القول األول 

يما ال صدقة فيه وغري الزم فيما فيه الصدقة إذا عرفت عرف البائع واملشتري ما يبيع هذا من أن البيع الزم ف
ويشتري هذا قال وإذا مسى البائع للمشتري الصدقة وعرفاها فتعدى عليه الوايل فأخذ أكثر من هذا فالوايل 

هذا رجل ظلم  كالغاصب فيما جاوز الصدقة والقول فيها كالقول يف الغاصب فمن مل يضع اجلائحة قال
ماله وال ذنب على بائعه يف ظلم غريه وقد قبض ما ابتاع ومن وضع اجلائحة كان إمنا يضعها مبعىن أهنا غري 
تامة القبض يشبه أن يلزمه أن يضع عنه بقدر العدوان عليه وخيريه بعد العدوان يف رد البيع أو أخذه حبصته 

ي فإن قال قائل املظلمة ليست جبائحة قيل وما معىن اجلائحة من الثمن ألنه مل يسلم إليه كما باعه قال الشافع
أليس ما أتلف من مال الرجل فاملظلمة إتالف فإن قال قل ما أصاب من السماء قيل أفرأيت ما ابتعت فلم 
أقبضه فاصابه من السماء شيء يتلفه أليس ينفسخ البيع فإن قال بلى قيل فإن اصابه من اآلدميني فأنا باخليار 

ن أفسخ البيع أو آخذه وأتبع اآلدمي بقيمته فإن قال نعم قبل فقد جعلت ما أصاب من السماء يف أكثر بني أ
من معىن ما أصاب من اآلدميني أو مثله ألنك فسخت به البيع وإن قال إذا ملكته فهو منك وإن مل تقبضه 

 فإذا هلك 
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  . أن ال توضع عين بتلف أصاهباهلك منك فالثمرة قد ابتعتها وقبضتها فهي أوىل  
  
باب يف املزابنة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

قال  هنى عن املزابنة واملزابنة بيع التمر بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي
أخربنا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب سعيد اخلدري أو أيب هريرة أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشتراء التمر بالتمر يف رؤوس النخل واحملاقلة 

الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب  استكراء األرض باحلنطة أخربنا الربيع قال أخربنا
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشتراء التمر بالتمر واحملاقلة اشتراء الزرع 

باحلنطة واستكراء األرض باحلنطة قال ابن شهاب فسألت عن استكراء األرض بالذهب والفضة فقال ال 
ذلك قال الشافعي واحملاقلة يف الزرع كاملزابنة يف التمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا بأس ب

سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما احملاقلة قال احملاقلة يف احلرث كهيئة املزابنة يف النخل سواء بيع 
يف احملاقلة كما أخربتين قال نعم قال الشافعي الزرع وبالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر 

وتفسري احملاقلة واملزابنة يف األحاديث حيتمل أن يكون عن النيب صلى اهلل عليه وسلم منصوصا واهلل تعاىل 
أعلم وحيتمل أن يكون على رواية من هو دونه واهلل تعاىل أعلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 

ن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املخابرة واحملاقلة ابن عيينة ع
واملزابنة واحملاقلة أن يبيع الرجل الزرع مبائة فرق حنطة واملزابنة أن يبيع التمر يف رءوس النخل مبائة فرق 

قال أخربنا سعيد عن ابن جريج عن واملخابرة كراء األرض بالثلث والربع أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
أيب الزبري أنه أخربه عن جابر بن عبد اهلل أنه مسعه يقول هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الصربة 
من التمر ال تعلم مكيلتها بالكيل املسمى من التمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن 

مسعت من جابر بن عبد اهلل خربا أخربنيه أو الزبري عنه يف الصربة قال حسبت قال ابن جريج أنه قال لعطاء 
فيكف ترى أنت يف ذلك فنهى عنه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج عن 



كيلة ابن طاوس أخربه عن أبيه أنه كان يكره أن تباع صربة بصرية من طعام ال تعلم مكيلهما أو تعلم م
 إحدامها وال تعلم مكيلة 
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األخرى أو تعلم مكيلتهما مجيعا هذه هبذه وهذه هبذه قال ال إال كيال بكيل يدا بيد أخربنا الربيع قال   
أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما املزابنة قال التمر يف النخل يباع بالتمر 

مكيلة التمر أو مل تعلم قال نعم قال ابن جريج فقال إنسان لعطاء أفبالرطب قال سواء التمر فقلت إن علمت 
والرطب ذلك مزابنة قال الشافعي وهبذا نقول إال يف العرايا اليت ذكرناها قبل هذا قال ومجاع املزابنة أن تنظر 

شيء يعرف كيله بشيء منه كل ما عقدت بيعه مما الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد ربا فال جيوز فيه 
جزافا ال يعرف كيله وال جزاف منه جبزاف وذلك ألنه حيرم عليه أن يأخذه إال كيال بكيل وزنا بوزن يدا 
بيد فإذا كان جزافا جبزاف مل يستويا يف الكيل وكذلك إذا كان جزافا مبكيل فال بد أن يكون أحدمها أكثر 

ن ال يكونا إال كيال بكيل أو وزنا بوزن فكل ما عقد على هذا وذلك حمرم فيهما عندنا ال جيوز ألن األصل أ
مفسوخ قال ولو تبايعا جزافا بكيل أو جزافا جبزاف من جنسه مث تكايال فكانا سواء كان البيع مفسوخا ألنه 
عقد غري معلوم أنه كيل بكيل قال ولو عقدا بيعهما على أن يتكايال هذين الطعامني مجيعا بأعياهنما مكياال 

كيال فتكاياله فكانا مستويني جاز وإن كانا متفاضلني ففيهما قوالن أحدمها أن للذي نقصت صربته اخليار مب
يف رد البيع ألنه بيع كيل شيء فلم يسلم له ألنه ال حيل له أخذه أو رد البيع والقول الثاين أن البيع مفسوخ 

قول والقول الذي حكيت ضعيف ليس ألنه وقع على شيء بعضه حرام وبعضه حالل فالبيع مفسوخ وهبذا أ
بقياس إمنا يكون له اخليار فيما نقص مما ال ربا يف زيادة بعضه على بعض فأما ما فيه الربا فقد انعقد البيع 
على الكل فوجد البعض حمرما أن ميلك هبذه العقدة فكيف يكون له اخليار يف أن يأخذ بعض بيعة وفيها 

مع جبيمعها كاف من تفريعها ومن تفريعها أن أبتاع منك مائة صاع متر حرام قال وما وصفت من املزابنة جا
بتمر مائة خنلة يل أو أكثر أو أقل فهذا مفسوخ من وجهني أحدمها أنه رطب بتمر وجزاف بكيل من جنسه 
ومن ذلك أن آخذ منك مترا ال أعرف كيله بصاع متر أو بصربة متر ال أعرف كيلها ألن األصل أنه حمرم 

بعضه على بعض وأنه مل يبح إال مثل مبثل يدا بيد قال وهكذا هذا يف احلنطة وكل ما يف الفضل يف  الفضل يف
بعضه على بعض الربا قال فأما مثر خنل حبنطة مقبوضة كيال أو صربة متر بصربة حنطة أو صنف بغري صنفه 



فال بأس قال فأمل  جزاف بكيل أو كيل جبزاف يدا بيد مما ال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد
الرجل يقول للرجل وعنده صربة متر له أضمن لك هذه الصربة بعشرين صاعا فإن زادت على عشرين صاعا 

 فلي فإن كانت عشرين 
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فهي لك وإن نقصت من عشرين فعلي إمتام عشرين صاعا لك فهذا ال حيل قبل أنه من أكل املال بالباطل   
هذا باملخاطرة والقمار أشبه وليس من معىن املزابنة بسبيل ليس املزابنة إال ما الذي وصفت قبل هذا و

وصفت ال جتاوزه قال وهذا مجاعة وهو كاف من تفريعه ومن تفريعه ما وضعت فأما أن يقول الرجل 
ك للرجل عد قثاءك أو بطيخك هذا اجملموع فما نقص من مائة فعلي متام مائة مثله وما زاد فلي أو اقطع ثوب

هذا قالنس أو سراويالت على قدر كذا فما نقص من كذا وكذا قلنسوة أو سراويل فعلي وما زاد فلي أو 
اطحن حنطتك هذه فما زاد على مد دقي  فلي وما نقص فعلي فهذا كله تخالف للمزابنة وحمرم من أنه أكل 

هو يعرفه فيؤجر فيه أو حيمد املال بالباطل ال هو جتارة عن تراض وال هو شيء أعطاه مالك املال املعطي و
وال هو شيء أعطاه إياه على منفعة فأخذها منه وال على وجه خري من الوجه املأذون فيه دون غريه الذي هو 

من وجوه الرب قال وال بأس بثمر خنلة بثمر عنبة أو بثمر فرسكة كالمها قد طابت كان ذلك موضوعا 
خالفه وكان الفضل حيل يف بعضه على بعض حاال  باألرض أو يف شجره أو بعضه موضوعا باألرض إذا

وكان يدا بيد فإن دخلت النسيئة فسد أو تفرقا بعد البيع قبل أن يتقابضا فسد البيع قال وكذلك ال بأس أن 
يبيع مثر خنلة يف رأسها بثمر شجرة فرسك يف رأسها أو يبيع مثر خنلة يف رأسها بفرسك موضوع يف األرض 

بفرسك موضوع يف األرض جزافا قال ومجاعه أن تبيع الشيء بغري صنفه يدا بيد  أو يبيع رطبا يف األرض
كيف شئت قال الشافعي وما كان بصفة واحدة مل حيل إال مثال مبثل كيال بكيل وزنا بوزن يدا بيد وال 
يتفرقان حىت يتقابضا وال يباع منه رطب بيابس وال رطب يبس برطب إال العرايا خاصة قال الشافعي 

ك ال جيوز أن يدخل يف صفقة شيئا من الذي فيه الربا يف الفضل يف بعضه على بعض يدا بيد ومن وكذل
ذلك أن يشتري صربة متر مكيلة أو جزافا بصربة حنطة مكيلة أو جزافا ومع احلنطة من التمر قليل أو كثري 

بل أهنا إمنا تكون وذلك أن الصفقة يف احلنطة تقع على حنطة ومتر بتمر وحصة التمر غري معروفة من ق
  بقيمتها واحلنطة بقيمتها والتمر بالتمر ال جيوز إال معلوما كيال بكيل



 ID ' '    والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  
ت اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبا    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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باب وقت بيع الفاكهة    
لشافعي رمحه اهلل وقت بيع مجيع ما يؤكل من متر الشجر أن يؤكل من أوله الشيء أخربنا الربيع قال قال ا 

ويكون آخره قد قارب أوله كمقاربة مثر النخل بعضه لبعض فإذا كان هكذا حل بيع مثرته اخلارجة فيه مرة 
أوله  واحدة والشجر منه الثابت األصل كالنخل ال خيالفه يف شيء منه إال يف شيء سأذكره يباع إذا طاب

الكمثرى والسفرجل واألترج واملوز وغريه إذا طاب منه الشيء الواحد فبلغ أن ينضج بيعت مثرته تلك كلها 
قال وقد بلغين أن التني يف بعض البلدان ينبت منه الشيء اليوم مث يقيم األيام مث ينبت منه الشيء بعد حىت 

من شجر القثاء واخلربز ما مل حيرج فيه شيء  يكون ذلك مرارا والقثاء واخلربز حىت يبلغ بعضه ويف موضعه
فكان الشجر يتفرق مع ما خيرج فيه ومل يبع ما مل خيرج فيه فإن كان ال يعرف مل جيز بيعه الختالط املبيع 
منه بغري املبيع فيصري املبيع غري معلوم فيأخذ مشتريه كله أو ما محل مما مل يشتر فإن بيع وهو هكذا فالبيع 

فعي يف موضع آخر إال أن يشاء البائع أن يسلم ما زاد على ما باع فيكون قد أعطاه حقه مفسوخ قال الشا
وزاده قال فينظر من القثاء واخلربز يف مثل ما وصفت من التني فإن كان ببلد خيرج الشيء منه يف مجيع 
ستطيع شجره فإذا ترك يف شجره لتتالح  صغاره خرج من شجره شيء منه كان كما وصفت يف التني إن ا

متييزه جاز ما خرج اوال ومل يدخل ما خرج بعده يف البيع وإن مل يستطع متييزه مل جيز فيه البيع مبا وصفت 



قال وإن حل بيع مثرة من هذا الثمر خنل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غريه مل حيل أن تباع مثرهتا اليت تايت 
ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع السنني وهنى بعدها حبال فإن قال قائل ما احلجة يف ذلك قلنا ملا هن

عن بيع الغرر وهنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه كان بيع مثرة مل ختل  بعد أوىل يف مجيع هذا أخربنا الربيع 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو عن جابر قال هنيت ابن الزبري عن بيع النخل معاومة قال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع النخل والتمر بلحا شديدا مل تر فيه صفرة ألن العاهة قد  فإذا هنى
تأيت عليه كان بيع ما مل ير منه شيء قط من قثاء أو خربز أدخل يف معىن الغرر وأوىل أن ال يباع مما قد رؤى 

ربز حني بدا قبل أن يطيب منه شيء فنهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيعه وكيف حيرم أن يباع قثاء أو خ
وقد روى رجل أن يبتاع ومل خيل  قط وكيف أشكل على أحد أنه ال يكون بيع أبدا أوىل بالغرر من هذا 

البيع الطائر يف السماء والعبد اآلب  واجلمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا وألن ذلك 
 شيء قد خل  وقد يوجد وهذا مل 
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خيل  بعد وقد خيل  فيكون غاية يف الكثرة وغاية يف القلة وفيما بني الغايتني منازل أورأيت إن أصابته   
اجلائحة بأي شيء يقاس أبأول محله فقد يكون ثانيه أكثر وثالثه فقد خيتلف ويتباين فهذا عندنا حمرم مبعىن 

عيوبه أكثر مما حكينا وفيما حكينا كفاية إن شاء اهلل  السنة واألثر والقياس عليهما واملعقول والذي ميكن من
تعاىل قال فكل ما كيل من هذا أو وزن أو بيع عددا كما وصفت يف الرطب بالتمر ال حيل التمر منه برطب 
وال جزاف منه بكيل وال رطب برطب عندي حبال وال حيل إال يابسا بيابس كيال بكيل أو ما يوزن وزنا 

دد بعدد وال جيوز أصال إذا كان شيء منه رطب يشترى بصنفه رطب فرسك بفرسك بوزن وال جيوز فيه ع
وتني بتني وصنف بصنفه فإذا اختلف الصنفان فبعه كيف شئت يدا بيد جزافا بكيل ورطبا بيابس وقليله 
بكثريه ال خيتلف هو وما وصفت من مثر النخل والعنب يف هذا املعىن وخيتلف هو ومثر النخل والعنب يف 

رايا وال جيوز يف شيء سوى النخل والعنب العرية مبا جيوز فيه بيع العرايا من النخل والعنب ال جيوز أن الع
يشتري مثر تينة يف راسها مبكيلة من التني موضوعا باألرض وال جيوز أن يشتري من غري تينة يف رأسها بثمر 

عىن فإن قال قائل فلم مل جتزه قلت ألن منها يابس موضوع باألرض وال يف شجره أبدا جزافا وال كيال وال مب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ سن اخلرص يف التمر والعنب وفيهما أهنما جمتمعا الثمر ال حائل دونه مينع 



اإلحاطة وكان يكون يف املكيال مستجمعا كاستجماعه يف نبته كان له معان ال جيمع أحد معانيه شيء سواه 
املكيال فمن فوق كثري منه حائل من الورق وال حييط البصر به وكذلك الكمثرى وغريه وإن كان جيتمع يف 

وغريه وأما األترج الذي هو أعظمه فال جيتمع يف مكيال وكذلك اخلربز والقثاء وهو تختلف اخلل  ال 
 يشبههما وبذلك مل جيتمع يف املكيال وال حييط به البصر إحاطته بالعنب والتمر وال يوجد منه شيء يكون

مكيال خيرص مبا يف رءوس شجره لغلطه وجتاىف خلقته عن أن يكون مكيال فلذلك مل يصلح أن يباع جزافا 
بشيء منه كما يباع غريه من النخل والعنب إذا خالفه ومن أراد أن يبتاع منه شيئا فيستعريه أبتاعه بغري 

  صنفه مث استعراه كيف شاء
 ID ' '   فليتوقف فيه ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال .  

  
وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   غريب مع سقوط األيام وهو  (ستة من شوال) :  
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باب ما ينبت من الزرع    
قال الشافعي رمحه اهلل كل ما كان من نبات األرض بعضه مغيب فيها وبعضه ظاهر فأراد صاحبه بيعه مل  

جيز بيع شيء منه إال الظاهر منه جيز مكانه فأما املغيب فال جيوز بيعه وذلك مثل اجلزر والفجل والبصل وما 
ن يباع ورقه الظاهر مقطعا مكانه وال جيوز أن يباع ما يف داخله فإن وقعت الصفقة عليه كله أشبهه فيجوز أ

مل جيز البيع فيه إذا كان بيع نبات وبيع النبات بيع اإلجياب وذلك لو أجزت بيعه مل أجزه إال على أحد معان 
ر يف أخذها أو تركها فلو أجزت البيع إما على ما جيوز عليه بيع العني الغائبة فتلك إذا رآها املشتري فله اخليا

على هذا فقلع جزرة أو فجلة أو بصلة فجعلت للمشتري اخليار كنت قد أدخلت على البائع ضررا يف أن 



يقلع ما يف ركيبه وأرضه اليت اشترى مث يكون له أن يرده من غري عيب فيبطل أكثره على البائع قال وهذا 
ك أهنما قد يريان فيصفهما للمشتري من يث  به فيشتريهما مث يكون له خيالف العبد يشترى غائبا واملتاع وذل

خيار الرؤية فال يكون على البائع ضرر يف رؤية املشتري هلما كما يكون عليه ضرر فيما قلع من زرعه ولو 
أجزت بيعه على أن مل يكن فيه عيب لزم املشتري كان فيه الصغري والكبري واملختلف اخللقة فكان املشتري 
اشترى ما مل ير وألزمته ما مل يرض بشرائه قط ولو أجزته على أن يبيعه إياه على صفة موزونا كنت أجزت 
بيع الصفات غري مضمونة وإمنا تباع الصفة مضمونة قال ولو أسلم إليه يف شيء منه موصوف موزون فجاء 

خيطيء زرعها ويصيب  به على الصفة جاز السلف وذلك أنه مأخوذ به يأيت به حيث شاء ال من أرض قد
فال جيوز يف شيء من هذا بيع إال بصفة مضمون موزون أو حىت يقلع فرياه املشتري قال وال يشبه اجلوز 

والبيض وما أشبهه هذا الصالح له يف األرض إال بالبلوغ مث خيرج فيبقى ما بقي منه ويباع ما ال يبقى مثل 
ذا رئى قشره استدل على قدره يف داخله وهذا ال داللة البقل وذلك الصالح له إال ببقائه يف قشره وذلك إ

  على داخله وإن رئى خارجه قد يكون الورق كبريا والرأس صغريا وكبريا
 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من  .غري صحيح وال فصيح

 شوال 
  

يقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طر    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
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يكون مأكوله داخله  باب ما اشترى مما   

قال الشافعي من اشترى راجنا أو جوزا أو لوزا أو فستقا أو بيضا فكسره فوجده فاسدا أو معيبا فأراد رده  
والرجوع بثمنه ففيها قوالن أحدمها أن له أن يرده والرجوع بثمنه من قبل أنه ال يصل إىل معرفة عيبه 

ه بالبيع داخله فبائعه سلطه عليه وهذا قول قال ومن وفساده وصالحه إال بكسره وإذا كان املقصود قصد
قال هذا القول انبغى أن يقول على املشتري الكاسر أن يرد القشر على البائع إن كانت له قيمة وإن قلت إن 
كان يستمتع به كما يستمتع بقشر الرانج ويستمتع مبا سواه أو يرد فإن مل يفعل أقيم قشرها فكانت للقشر 

له على أنه صحيح وطرح عنه حصة ما مل يرده من قشره من الثمن ويرجع بالباقي ولو كانت قيمة منه وداخ
حصة القشر سهما من ألف سهم منه والقول الثاين أنه إذا كسره مل يكن له رده إال أن يشاء البائع ويرجع 

يه منفعة فإذا مبا بني قيمته صحيحا وقيمته فاسدا وبيض الدجاج كله ال قيمة له فاسدا ألن قشره ليس ف
كسره رجع بالثمن وأما بيض النعام فلقشرته مثن فيلزم املشتري بكل حال ألن قشرهتا رمبا كانت أكثر مثنا 
من داخلها فإن مل يرد قشرهتا صحيحة رجع عليه مبا بني قيمتها غري فاسدة وقيمتها فاسدة ويف القول األول 

كون أفسدها بالكسر وقد كان يقدر على كسر ال يردها وال شيء عليه ألنه سلطه على كسرها إال أن ي
يفسد فريجع مبا بني القيمتني وال يردها قال الشافعي فأما القثاء واخلربز وما رطب فإنه يذوقه بشيء دقي  
من حديد أو عود فيدخله فيه فيعرف طعمه إن كان مرا أو كان اخلربز حامضا فله رده وال شيء عليه يف 

طه على ذلك أو أكثر منه وال فساد يف النقب الصغري عليه وكان يلزم من قال ال يرده نقبه يف القولني ألنه سل
إال كما أخذه بأن يقول يرجع مبا بني قيمته ساملا من الفساد وقيمته فاسدا قال ولو كسرها مل يكن له ردها 

أن يأخذه مكسورا ورجع عليه بنقصان ما بني قيمته صحيحا وفاسدا ما كان ذلك الفضل إال أن يشاء البائع 
ويرد عليه الثمن ألنه قد كان يقدر على أن يصري إليه طعمه من ثقبه صحيحا ليس كاجلوز ال يصل إىل 

طعمه من نقبه وإمنا يصل إليه رحيه ال طعمه صحيحا فأما الدود فال يعرف باملذاقة فإذا كسره ووجد الدود 
ضل ما بني القيمتني ولو اشترى من هذا شيئا رطبا كان له يف القول األول رده ويف القول الثاين الرجوع بف

من القثاء واخلربز فحبسه حىت ضمر وتغري وفسد عنده مث وجده فاسدا مبرارة أو دود كان فيه فإن كان 
فساده من شيء حيدث مثله عند املشتري فالقول قول البائع يف فساده مع ميينه وذلك مثل البيض يقيم عند 

دا وفساد الرجل زمانا مث جيده فاس  
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مسألة بيع القمح يف سنبله    
أخربنا الربيع قال قلت للشافعي إن علي بن معبد روى لنا حديثا عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  

وسلم أجاز بيع القمح يف سنبله إذا ابيض فقال الشافعي إن ثبت احلديث قلنا به فكان اخلاص مستخرجا من 
لنيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الغرر وبيع القمح يف سنبله غرر ألنه ال يرى وكذلك بيع العام ألن ا

الدار واألساس ال يرى وكذلك بيع الصربة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النيب صلى اهلل عليه 
بت احلديث كما وسلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك جنيز بيع القمح يف سنبله إذا ابيض إن ث

 أجزنا بيع الدار والصربة 
باب بيع القصب والقرط    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف القصب ال  

يباع إال جزة أو قال صرمة قال الشافعي وهبذا نقول ال جيوز أن يباع القرط إال جزة واحدة عند بلوغ 
زاز ويأخذ صاحبه يف جزازه عند ابتياعه فال يؤخره مدة أكثر من قدر ما ميكنه جزازه فيه من يومه قال اجل

الشافعي فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو غري ذلك فكان يزيد يف تلك األيام فال خري 
إن كان يطول فيخرج من مال البائع يف الشراء والشراء مفسوخ ألن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشتري ف

إىل مال املشتري منه شيء مل يقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت املشتري ما مل يشتر وأخذت من 
البائع ما مل يبع مث أعطيته منه شيئا جمهوال ال يرى بعني وال يضبط بصفة وال يتميز فيعرف ما للبائع فيه مما 

ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه له ممكن مدة يطول يف مثلها كان البيع فيه للمشتري فيفسد من وجوه قال 
مفسوخا إذا كان على ما شرط يف أصل البيع أن يدعه ملا وصفت مما اختلط به من مال البائع مما ال يتميز 

ها حنطة كما لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أهنا إن اهنال له عليها حنطة فهي داخلة يف البيع فاهنالت علي
للبائع مل يبعها انفسخ البيع فيها ألن ما اشترى ال يتميز وال يعرف قدره مما مل يشتر فيعطى ما اشترى ومينع 
ما مل يشتر وهو يف هذا كله بائع شيء قد كان وشيء مل يكن غري مضمون على أنه إن كان دخل يف البيع 

ن يف فساده ألن رجال لو قال أبيعك شيئا إن نبت وإن مل يكن مل يدخل فيه وهذا البيع مما ال خيتلف املسلمو
يف أرضي بكذا فإن مل ينبت أو نبت قليال لزمك الثمن كان مفسوخا وكذلك لو قال أبيعك شيئا إن جاءين 



من جتاريت بكذا وإن مل يأت لزمك الثمن قال ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغري شرط أياما وقطعه 
 ميكنه يف أقل منها 
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كان املشتري منه باخليار يف أن يدع له الفضل الذي له بال مثن أو ينقض البيع قال كما يكون إذا باعه   
حنطة جزافا فاهنالت عليها حنطة له فالبائع باخليار يف أن يسلم ما باعه وما زاد يف حنطته أو يرد البيع 

أصاب القصب فيه آفة تتلفه يف يدي املشتري فعلى الختالط ما باع مبا مل يبع قال وما أفسدت فيه البيع ف
املشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى املشتري ضمان ما نقصته والزرع لبائعه وعلى كل مشتر 

 شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خريا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص يف كل شيء 
بعده باب حكم املبيع قبل القبض و   

أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن  
ابن عباس رضي اهلل عنهما قال أما الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يباع حىت يقبض الطعام 

ي وهبذا نأخذ فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان قال ابن عباس برأيه وال أحسب كل شيء إال مثله قال الشافع
فليس له أن يبيعه حىت يقبضه وذلك أن من باع ما مل يقبض فقد دخل يف املعىن الذي يروي بعض الناس عن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال لعتاب بن أسيد حني وجهه إىل أهل مكة أهنهم عن بيع ما مل يقبضوا وربح 

عي هذا بيع ما مل يقبض وربح ما مل يضمن وهذا القياس على حديث النيب صلى اهلل ما مل يضمنوا قال الشاف
عليه وسلم أنه هنى عن بيع الطعام حىت يقبض ومن ابتاع طعاما كيال فقبضه أن يكتاله ومن أبتاعه جزافا 

هنم كانوا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل وقد روى ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أ
يتبايعون الطعام جزافا فبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من يأمرهم بانتقاله من املوضع الذي ابتاعوه فيه 
إىل موضع غريه وهذا ال يكون إال لئال يبيعوه قبل أن ينقل قال الشافعي ومن ملك طعاما بإجارة فاإلجارة 

اث كان له أن يبيعه وذلك أنه غري مضمون على غريه بيع من البيوع فال يبيعه حىت يقبضه ومن ملكه مبري
بثمن وكذلك ما ملكه من وجه غري وجه البيع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه إمنا ال يكون له بيعه إذا كان 
مضمونا على غريه بعوض يأخذه منه إذا فات واألرزاق اليت خيرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها 

يشتريها قبل أن يقبضها ألن مشتريها مل يقبض وهي مضمونة له على بائعها بالثمن الذي وال يبيعها الذي 



باعه إياها به حىت يقبضها أو يرد البائع إليه الثمن ومن ابتاع من رجل طعاما فكتب إليه املشتري أن يقبضه 
وكيل  له من نفسه فال يكون الرجل قابضا له من نفسه وهو ضامن عليه حىت يقبضه املبتاع أو  
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املبتاع غري البائع وسواء أشهد على ذلك أو مل يشهد وإذا وكل الرجل الرجل أن يبتاع له طعاما فابتاعه مث   
وكله أن يبيعه له من غريه فهو بنقد ال بدين حىت يبيح له الدين فهو جائز كأنه هو أبتاعه وباعه وإن وكله 

نفسه وإن قال قد بعته من غريي فهلك الثمن أو هرب املشتري فصدقه أن يبيعه من نفسه مل جيز البيع من 
البائع فهو كما قال وإن كذبه فعليه البينة أنه قد باعه وال يكون ضامنا لو هرب املشتري أو أفلس أو قبض 
الثمن منه فهلك ألنه يف هذه احلالة أمني قال الشافعي ومن باع طعاما من نصراين فباعه النصراين قبل أن 

يستوفيه فال يكيله له البائع حىت حيضر النصراين أو وكيله فيكتاله لنفسه قال ومن سلف يف طعام مث باع ذلك 
الطعام بعينه قبل أن يقبضه مل جيز وإن باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فال بأس ألن له أن 

ه أن يعطيه منه ولو قبضه وكان على يقضيه من غريه ألن ذلك الطعام لو كان على غري الصفة مل يكن ل
الصفة كان له أن حيبسه وال يعطيه إياه ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه قال ومن 
سلف يف طعام أو باع طعاما فأحضر املشتري عند اكتياله من بائعه وقال أكتاله لك مل جيز ألنه بيع طعام 

وخذه بالكيل الذي حضرت مل جيز ألنه باع كيال فال يربأ حىت يكتاله  قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي
من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه وهكذا روى احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن 
بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال الشافعي ومن باع طعاما مضمونا 

فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إىل طعام جمتمع فقال أي طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك  عليه
كرهت ذلك له وإن رضي طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله مل جيز ألنه ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه وإن 

يكن من صفته وذلك أن قبضه لنفسه مث كاله له بعد جاز وللمشتري له بعد رضاه به أن يرده عليه إن مل 
الرضا إمنا يلزمه بعض القبض قال الشافعي ومن حل عليه طعام فال يعطى الذي له عليه الطعام مثن طعام 

يشتري به لنفسه من قبل أنه ال يكون وكيال لنفسه مستوفيا هلا قابضا هلا منها وال يوكل غريه حىت يدفع إليه 
يه هببة أو صدقة أو قضاه رجال من سلف أو أسلفه آخر ومن اشترى طعاما فخرج من يديه قبل أن يستوف

قبل أن يستوفيه فال يبيعه أحد ممن صار إليه على شيء من هذه اجلهات حىت يستوفيه من قبل أنه صار إمنا 



يقبض عن املشتري كقبض وكيله قال الشافعي ومن كان بيده مثر فباعه واستثىن شيئا منه بعينه فالبيع واقع 
على املشتري واملستثىن على مثل ما كان يف ملكه مل يبع قط فال بأس أن يبيعه صاحبه ألنه مل على املبيع ال 

 يشتره إمنا يبيعه 
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على امللك األول قال الشافعي وال يصلح السلف حىت يدفع املسلف إىل املسلف الثمن قبل أن يتفرقا من   
كيل معلوم مبكيال عامة يدرك علمه وال يكون مبكيال خاصة مقامهما الذي تبايعا فيه وحىت يكون السلف ب

إن هلك مل يدرك علمه أو بوزن عامة كذلك وبصفة معلومة جيد نقي وإىل أجل معلوم إن كان إىل أجل 
ويستوىف يف موضع معلوم ويكون من أرض ال خيطيء مثلها أرض عامة ال أرض خاصة ويكون جديدا طعام 

أن يقول أجود ما يكون من الطعام ألنه ال يوقف على حده وال أردأ ما يكون  عام أو طعام عامني وال جيوز
ألنه ال يوقف على حده فإن الرديء يكون بالغرق وبالسوس وبالقدم فال يوقف على حده وال بأس بالسف 
يف الطعام حاال وآجال إذا حل أن يباع الطعام بصفة إىل أجل كان حاال أو إىل أن حيل قال الشافعي وإن 
سلف رجل دنانري على طعام إىل آجال معلومة بعضها قبل بعض مل جيز عندي حىت يكون األجل واحدا 
وتكون األمثان متفرقة من قبل أن الطعام الذي إىل األجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إىل األجل 

لف للعروض املتفرقة ألن البعيد وقد أجازه غريي على مثل ما أجاز عليه ابتياع العروض املتفرقة وهذا تخا
العروض املتفرقة نقد وهذا إىل أجل والعروض شيء متفرق وهذا من شيء واحد قال الشافعي وإذا ابتاع 
الرجالن طعاما مضمونا موصوفا حاال أو إىل أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن فالبيع مفسوخ ألن هذا دين 

مونا عند احلصاد وقبل احلصاد وبعده فال بأس وإذا بدين قال الشافعي وإن اشترى الرجل طعاما موصوفا مض
اشترى منه من طعام أرض بعينها غري موصوف فال خري فيه ألنه قد يأيت جيدا أو رديئا قال وإن اشتراه منه 
من األندر مضمونا عليه فال خري فيه ألنه قد يهلك قبل أن يذريه قال الشافعي وال بأس بالسلف يف الطعام 

يزرع إذا مل يكن يف زرع بعينه قال الشافعي وال خري يف السلف يف الفدادين القمح وال يف إىل سنة قبل أن 
القرط ألن ذلك خيتلف قال الشافعي ومن سلف رجال يف طعام حيل فأراد الذي عليه الطعام أن حييل صاحب 

لطعام قبل أن يقبض الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع أبتاعه منه فال خري فيه وهذا هو نفس بيع ا
ولكنه إن أراد أن جيعله وكيال يقبض له الطعام فإن هلك يف يديه كان أمينا فيه وإن مل يهلك وأراد أن جيعله 



قضاء جاز قال وكذلك لو ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه من قبل أن أصل 
طعام الذي عليه بطعام على غريه قال الشافعي ومن ابتاع طعاما ما كان له عليه بيع واإلحالة بيع منه له بال

بكيل فصدقه املشتري بكيله فال جيوز إىل أجل وإذا قبض الطعام فالقول يف كيل الطعام قول القابض مع ميينه 
 وإن ذكر نقصانا كثريا أو قليال 
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إىل أجل وإمنا مل أجز هذا ملا وصفت من حديث  أو زيادة قليلة أو كثرية وسواء اشتراه بالنقد كان أو  
احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وإين ألزم من شرط لرجل شرطا من كيل أو صفة أن يوفيه شرطه 

بالكيل والصفة فلما شرط له الكيل مل جيز إال أن يوفيه شرطه فإن قال قائل فقد صدقه فلم ال يربأ كما يربأ 
قه يقوم مقام اإلبراء من العيب فشرط له مائة فوجد فيه واحد مل يكن له أن من العيب قيل لو كان تصدي

يرجع عليه بشيء كما يشترط له السالمة فيجد العيب فال يرجع عليه به إذا أبرأه منه قال الشافعي وإذا 
وكذلك  ابتاع الرجل الطعام كيال مل يكن له أن يأخذه وزنا إال أن ينقض البيع األول ويستقبل بيعا بالوزن

ال يأخذه مبكيال إال باملكيال الذي أبتاعه به إال أن يكون يكيله مبكيال معروف مثل املكيال الذي أبتاعه به 
فيكون حينئذ إمنا أخذه باملكيال الذي أبتاعه به وسواء كان الطعام واحدا أو من طعامني مفترقني وهذا فاسد 

خذه بدال قد يكون أقل أو أكثر من الذي له والبدل من وجهني أحدمها أنه أخذه بغري شرطه واآلخر أنه أ
يقوم مقام البيع وأقل ما فيه أنه جمهول ال يدري أهو مثل ماله أو أقل أو أكثر قال الشافعي ومن سلف يف 
حنطة موصوفة فحلت فأعطاه البائع حنطة خريا منها بطيب نفسه أو أعطاه حنطة شرا منها فطابت نفس 

ل واحد منهما متطوع بالفضل وليس هذا بيع طعام بطعام ولو كان أعطاه مكان املشتري فال بأس بذلك وك
احلنطة شعريا أو سلتا أو صنفا غري احلنطة مل جيز وكان هذا بيع طعام بغريه قبل أن يقبض وهكذا التمر وكل 

سه صنف واحد من الطعام قال الشافعي ومن سلف يف طعام إىل أجل فعجله قبل أن حيل األجل طيبة به نف
مثل طعامه أو شرا منه فال بأس ولست أجعل للتهمة أبدا موضعا يف احلكم إمنا أقضى على الظاهر قال 

الشافعي ومن سلف يف قمح فحل األجل فأراد أن يأخذ دقيقا أو سويقا فال جيوز وهذا فاسد من وجهني 
صنف واحد فقد  أحدمها أين أخذت غري الذي أسلفت فيه وهو بيع الطعام قبل أن يقبض وإن قيل هو

أخذت جمهوال من معلوم فبعت مد حنطة مبد دقي  ولعل احلنطة مد وثلث دقي  ويدخل السوي  يف مثل هذا 



ومن سلف يف طعام فحل فسأل الذي حل عليه الطعام الذي له الطعام أن يبيعه طعاما إىل أجل ليقبضه إياه 
ز أن يعقد على رجل فيما ميلك أن مينع منه أن فال خري فيه إن عقدا عقد البيع على هذا من قبل أنا ال جني

يصنع فيه ما يصنع يف ماله ألن البيع ليس بتام ولو أنه باعه إياه بال شرط بنقد أو إىل أجل فقضاه إياه فال 
بأس وهكذا لو باعه شيئا غري الطعام ولو نويا مجيعا أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد أو إىل أجل مل يكن 

  بذلك بأس ما مل
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يقع عليه عقد البيع قال الشافعي وهكذا لو أسلفه يف طعام إىل أجل فلما حل األجل قال له بعين طعاما   
بنقد أو إىل أجل حىت أقضيك فإن وقع العقد على ذلك مل جيز وإن باعه على غري شرط فال بأس بذلك كان 

م فقبضه مث اشتراه منه الذي قضاه إياه بنقد أو نسيئة البيع نقدا أو إىل أجل قال الشافعي ومن سلف يف طعا
إذا كان ذلك بعد القبض فال بأس ألنه قد صار من ضمان القابض وبرئ املقبوض منه ولو حل طعامه عليه 
فقال له اقضين على أن أبيعك فقضاه مثل طعامه أو دونه مل يكن بذلك بأس وكان هذا موعدا وعده إياه إن 

شاء مل يف ولو أعطاه خريا من طعامه على هذا الشرط مل جيز ألن هذا شرط غري الزم شاء وىف له به وإن 
 وقد أخذ عليه فضال مل يكن له واهلل أعلم 

باب النهي عن بيع الكراع والسالح يف الفتنة    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا يف الظاهر مل أبطله بتهمة وال  
عادة بني املتبايعني وأجزته بصحة الظاهر وأكره هلما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع ب

وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به وال حيرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما 
ن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره مخرا وال ألنه قد ال يقتل به وال أفسد عليه هذا البيع وكما أكره للرجل أ

أفسد البيع إذا باعه إياه ألنه باعه حالال وقد ميكن أن ال جيعله مخرا أبدا ويف صاحب السيف أن ال يقتل به 
أحدا أبدا وكما أفسد نكاح املتعة ولو نكح رجل امرأة عقدا صحيحا وهو ينوي أن ال ميسكها إال يوما أو 

النكاح إمنا أفسده أبدا بالعقد الفاسد أقل أو أكثر مل أفسد   

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  



هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ملعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت ا    
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   ) :و قال تعاىل ( ليها تسعة عشرع   :وقال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
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باب السنة يف اخليار    
ال الشافعي رمحه اهلل وال بأس ببيع الطعام كله جزافا ما يكال منه وما يوزن وما يعد كان يف وعاء أو غري ق 

وعاء إال أنه إذا كان يف وعاء فلم ير عينه فله اخليار إذا رآه قال الربيع رجع الشافعي فقال وال جيوز بيع 
يكون عليه أن يعطيه غريه ولو باعه إياه جزافا خيار الرؤية وال بيع الشيء الغائب بعينه ألنه قد يتلف وال 

على األرض فلما انتقل وجده مصبوبا على دكان أو ربوة أو حجر كان هذا نقصا يكون للمشتري فيه 
اخليار إن شاء أخذه وإن شاء رده وال بأس بشراء نصف الثمار جزافا ويكون املشتري بنصفها شريكا للذي 

نا اجلزاف يف الطعام نسيئة لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أن له النصف اآلخر وال جيوز إذا أجز
جيوز اجلزاف يف كل شيء من رقي  وماشية وغري ذلك إال أن للمشتري اخليار يف كل واحد منهم إذا رآه 
والرد بالعيب من قبل أن كل واحد منهم غري اآلخر واملكيل واملوزون من الطعام إذا كان من صنف واحد 



أن يكون مشتبها قال وال بأس أن يقول الرجل أبتاع منك مجيع هذه الصربة كل إردب بدينار وإن قال كاد 
أبتاع منك هذه الصربة كل إردب بدينار على أن تزيدين ثالثة أرداب أو على أن أنقصك منها إردبا فال خري 

رادب اليت زيدت كم هي فيه من قبل أين ال أدري كم قدرها فأعرف األردب الذي نقص كم هو منها واأل
عليها قال الشافعي وال خري يف أن أبتاع منك جزافا وال كيال وال عددا وال بيعا كائنا ما كان على أن 
أشتري منك مدا بكذا وعلى أن تبيعين كذا بكذا حاضرا كان ذلك أو غائبامضمونا كان ذلك أو غري 

دا مبائة على أن أبيعك دارا خبمسني فثمن العبد مضمون وذلك من بيعتني يف بيعة من أىن إذا اشتريت منك عب
مائة وحصته من اخلمسني من الدار جمهولة وكذلك مثن الدار مخسون وحصته من العبد جمهولة وال خري يف 

الثمن إال معلوما قال الشافعي وإن كان قد علم كيله مث انتقص منه شيء قل أو كثر إال أنه ال يعلم مكيلة ما 
بيعه جزافا قال الشافعي ومن كان له على رجل طعام حاال من غري بيع فال بأس أن  انتقص فال أكره له

يأخذ به شيئا من غري صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا من ذهب أو ورق أو غري صنفه وال أجيزه قبل 
ل حلول األجل بشيء من الطعام خاصة فأما بغري الطعام فال بأس به قال الشافعي ومن كان له على رج

طعام من قرض فال بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أردأ أو مثله إذا طابا بذلك نفسا ومل يكن 
شرطا يف أصل القرض وكذلك ال بأس أن يأخذ بالطعام غريه من غري صنفه اثنني بواحد أكثر إذا تقابضا 

 قبل أن يتفرقا ولو كان هذا من بيع مل جيز له أن يأخذ به من 
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غري صنفه ألنه بيع الطعام قبل أن يقبض فال بأس أن يأخذ به من صنفه أجود أو أردأ قبل حمل األجل أو   
بعده إذا طاب بذلك نفسا قال الشافعي يف الرجل يشتري من الرجل طعاما موصوفا فيحل فيسأله رجل أن 

أو باعه فال بأس هبذا إذا كان إمنا  يسلفه إياه فيأمره أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار يف يده أسلفه إياه
وكله بأن يقبضه لنفسه مث أحدث بعد القبض السلف أو البيع وإمنا كان أوال وكيال له وله منعه السلف 

والبيع وقبض الطعام من يده ولو كان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه إياه أو باعه إياه مل يكن سلفا وال بيعا 
قال ولو أن رجال جاء إىل رجل له زرع قائم فقال ولين حصاده ودراسه مث  وكان له أجر مثله يف التقاضي

أكتاله فيكون على سلفا مل يكن يف هذا خري وكان له أجر مثله يف احلصاد والدراس إن حصده ودرسه 
ولصاحب الطعام أخذ الطعام من يديه ولو كان تطوع له باحلصاد والدراس مث أسلفه إياه مل يكن بذلك بأس 



القليل يف هذا والكثري يف كل حالل وحرام قال الشافعي ومن أسلف رجال طعاما فشرط عليه خريا  وسواء
منه أو أزيد أو أنقص فال خري فيه وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام فإن أدرك الطعام بعينه أخذه فإن مل 

نه متطوعا أو أعطاه شرا منه يكن له مثل فله قيمته وإن أسلفه إياه ال يذكر من هذا شيئا فأعطاه خريا م
فتطوع هذا بقبوله فال بأس بذلك وإن مل يتطوع واحد منهما فله مثل سلفه قال الشافعي ولو أن رجال 

أسلف رجال طعاما على أن يقبضه إياه ببلد آخر كان هذا فاسدا وعليه أن يقبضه إياه يف البلد الذي أسلفه 
ر فتقاضاه الطعام أو كان استهلك له طعاما فسأل أن يعطيه ذلك فيه قال ولو أسلفه إياه ببلد فلقيه ببلد آخ

الطعام يف البلد الذي لقيه فيه فليس ذلك عليه ويقال إن شئت فاقبض منه طعاما مثل طعامك بالبلد الذي 
استهلكه لك أو أسلفته إياه فيه وإن شئت أخذناه لك اآلن بقيمة ذلك الطعام يف ذلك البلد قال الشافعي 

لذي عليه الطعام دعا إىل أن يعطي طعاما بذلك البلد فامتنع الذي له الطعام مل جيرب الذي له الطعام ولو أن ا
على أن يدفع إليه طعاما مضمونا له ببلد غريه وهكذا كل ما كان حلمه مؤنة قال الشافعي وإمنا رأيت له 

ا استهلك لرجل فأدركه بعينه أو القيمة يف الطعام يغصبه ببلد فيلقى الغاصب ببلد غريه أين أزعم أن كل م
مثله أعطيته املثل أو العني فإن مل يكن له مثل وال عني أعطيته القيمة ألهنا تقوم مقام العني إذا كانت العني 
واملثل عدما فلما حكمت أنه إذا استهلك له طعاما مبصر فلقيه مبكة أو مبكة فلقيه مبصر مل أقض له بطعام 

طي مثله بالبلد الذي ضمن له باإلستهالك ملا يف ذلك من النقص والزيادة على مثله ألن من أصل حقه أن يع
 كل واحد منهما وما يف 
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احلمل على املستوىف فكان احلكم يف هذا أنه ال عني وال مثل له أقضى به وأجربه على أخذه فجعلته كما   
وإن كان موجودا قال الشافعي ولو كان هذا من بيع  ال مثل له فأعطيته قيمته إذا كنت أبطل احلكم له مبثله

كان اجلواب يف ذلك أن ال أجرب واحدا منهما على أخذه وال دفعه ببلد غري البلد الذي ضمنه وضمن له فيه 
هذا وال أجعل له القيمة من قبل أن ذلك يدخله بيع الطعام قبل أن يقبض وأجربه على أن ميضي فيقبضه أو 

البلد وأؤجله فيه أجال فإن دفعه إليه إىل ذلك األجل وإال حبسته حىت يدفعه إليه أو  يوكل من يقبضه بذلك
إىل وكيله قال الشافعي السلف كله حال مسى له املسلف أجال أو مل يسمه وإن مسى له أجال مث دفعه إليه 

ولو كان من بيع مل املسلف قبل األجل جرب على أخذه ألنه مل يكن له إىل أجل قط إال أن يشاء أن يربئه منه 



جيرب على أخذه حىت حيل أجله وهذا يف كل ما كان يتغري باحلبس يف يدي صاحبه من قبل أنه يعطيه إياه 
بالصفة قبل حيل األجل فيتغري عن الصفه عند حمل األجل فيصري بغري الصفة ولو تغري يف يدي صاحبه جربناه 

زنه ويكون حضور حاجته إليه عند ذلك األجل على أن يعطيه طعاما غريه وقد يكون يتكلف مؤنة يف خ
فكل ما كان خلزنه مؤنة أو كان يغري يف يدي صاحبه مل جيرب على أخذه قبل حلول األجل وكل ما كان ال 
يتغري وال مؤنة يف خزنه مثل الدراهم والدنانري وما أشبههما جرب على أخذه قبل حمل األجل قال الشافعي يف 

لبيوع حيل ما حتل به البيوع وحيرم مبا حترم به البيوع فحيث كان البيع حالال فهو الشركة والتولية بيع من ا
حالل وحيث كان البيع حراما فهو حرام واإلقالة فسخ البيع فال بأس هبا قبل القبض ألهنا إبطال عقدة البيع 

ب طعاما إىل أجل بينهما والرجوع إىل حاهلما قبل أن يتبايعا قال ومن سلف رجال مائة دينار يف مائة إرد
فحل األجل فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه مخسني إردبا ويفسخ البيع يف مخسني فال بأس بذلك إذا 
كان له أن يفسخ البيع يف املائة كانت اخلمسون أوىل أن جتوز وإذا كان له أن يقبض املائة كانت اخلمسون 

ف والبيع والسلف الذي هنى عنه أن تنعقد العقدة على أوىل أن يقبضها وهذا أبعد ما خل  اهلل من بيع وسل
بيع وسلف وذلك أن أقول أبيعك هذا بكذا على أن تسلفين كذا وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع 

بثمن معلوم وجمهول والبيع ال جيوز إال أن يكون بثمن معلوم وهذا املسلف مل يكن له قط إال طعام ومل 
ه فلما كانت العقدة صحيحة وكان حالال له أن يقبض طعامه كله وأن يفسخ البيع تنعقد العقدة قط إال علي

بينه وبينه يف كله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ البيع بينه وبينه يف بعض وهكذا قال ابن عباس وسئل عنه 
 فقال هذا املعروف احلسن اجلميل قال 
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 طعام إىل أجل فلما حل األجل فسأله أن يقيله منه فال بأس الشافعي ومن سلف رجال دابة أو عرضا يف  
بذلك كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة ألنه لو كانت اإلقالة بيعا للطعام قبل أن يقبض مل يكن له إقالته 
فيبيعه طعاما له عليه بدابة للذي عليه الطعام ولكنه كان فسخ البيع وفسخ البيع إبطاله مل يكن بذلك بأس 

انت الدابة قائمة أو مستهلكة فهي مضمونة وعليه قيمتها إذا كانت مستهلكة قال الشافعي ومن أقال ك
رجال يف طعام وفسخ البيع وصارت له عليه دنانري مضمونة فليس له أن جيعلها سلفا يف شيء قبل أن يقبضها 

له أن جيعلها سلفا يف شيء قبل كما لو كانت له عليه دنانري سلف أو كانت له يف يديه دنانري وديعة مل يكن 



أن يقبضها ومن سلف مائة يف صنفني من التمر ومسي رأس مال كل واحد منهما فأراد أن يقيل يف أحدمها 
دون اآلخر فال بأس ألن هاتني بيعتان مفترقتان وإن مل يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع أكرهه وقد 

من البعض قبل أن يقبض من قبل أهنما مجيعا صفقة لكل واحد  أجازه غريي فمن أجازه مل جيعل له أن يقيل
منهما حصة من الثمن ال تعرف إال بقيمة والقيمة جمهولة قال الشافعي وال خري يف أن أبيعك مترا بعينه وال 
موصوفا بكذا على أن تبتاع مين مترا بكذا وهذان بيعتان يف بيعة ألين مل أملك هذا بثمن معلوم إال وقد 

ليك يف مثنه مثنا لغريه فوقعت الصفقة على مثن معلوم وحصة يف الشرط يف هذا البيع جمهولة شرطت ع
وكذلك وقعت يف البيع الثاين والبيوع ال تكون إال بثمن معلوم قال الشافعي ومن سلف رجال يف مائة أردب 

ليت أخذ منه أو ما أخذ فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر مث سأله الذي عليه الطعام أن يرد عليه العشرة ا
ويقيله فإن كان متطوعا بالرد عليه متت اإلقالة فال بأس وإن كان ذلك على شرط أين ال أرده عليك إال أن 

تفسخ البيع بيننا فال خري يف ذلك ومن كانت له على رجل دنانري فسلف الذي عليه الدنانري رجال غريه 
ن جيعل له تلك الدنانري يف سلفه أو جيعلها له تولية فال خري يف دنانري يف طعام فسأله الذي له عليه الدنانري أ

ذلك ألن التولية بيع وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض ودين بدين وهو مكروه يف اآلجل واحلال قال الشافعي 
س ومن ابتاع من رجل مائة أردب طعام فقبضها منه مث سأله البائع املوىف أن يقيله منها كلها أو بعضها فال بأ

بذلك وقال مالك ال بأس أن يقيله من الكل وال يقيله من البعض قال الشافعي ولو أن نفرا اشتروا من رجل 
طعاما فأقاله بعضهم وأىب بعضهم فال بأس بذلك ومن ابتاع من رجل طعاما كيال فلم يكله ورضى أمانة 

يف ذلك ألنه ال يكون قابضا حىت  البائع يف كيله مث سأله البائع أو غريه أن يشركه فيه قبل كيله فال خري
 يكتاله وعلى البائع أن يوفيه الكيل فإن 
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هلك يف يد املشتري قبل أن يوفيه الكل فهو مضمون على املشتري بكيله والقول يف الكيل قول املشتري   
ا شئت فإذا ادعى قيل مع ميينه فإن قال املشتري ال أعرف الكيل فأحلف عليه قيل للبائع إدعي يف الكيل م

للمشتري إن صدقته فله يف يديك هذا الكيل وإن كذبته فإن حلفت على شيء تسميه فأنت أح  باليمني 
وإن أبيت فأنت راد لليمني عليه حلف على ما ادعى وأخذه منك قال الشافعي الشركة والتولية بيع من 

يوع فمن ابتاع طعاما أو غريه فلم يقبضه حىت أشرك البيوع حيل فيه ما حيل يف البيوع وحيرم فيه ما حيرم يف الب



فيه رجال أو يوليه إياه فالشركة باطلة والتوليه وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض واإلقالة فسخ للبيع قال 
الشافعي ومن ابتاع طعاما فاكتال بعضه ونقد مثنه مث سأل أن يقيله من بعضه فال بأس بذلك قال الشافعي 

عام فاستغاله فقال له البائع أنا شريكك فيه فليس جبائز قال الشافعي ومن باع من ومن سلف رجال يف ط
رجل طعاما بثمن إىل أجل فقبضه املبتاع وغاب عليه مث ندم البائع فاستقاله وزاده فال خري فيه من قبل أن 

حمدث قال اإلقالة ليست ببيع فإن أحب أن جيدد فيه بيعا بذلك فجائز وقال مالك ال بأس به وهو بيع 
الشافعي ومن باع طعاما حاضرا بثمن إىل أجل فحل األجل فال بأس أن يأخذ يف ذلك الثمن طعاما أال ترى 
أنه لو أخذ طعاما فاستح  رجع بالثمن ال بالطعام وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل قال مالك ال خري فيه 

صف درهم طعاما حاال أو إىل أجل أو كله قال الشافعي ومن ابتاع بنصف درهم طعاما على أن يعطيه بن
يعطي بالنصف ثوبا أو درمها أو عرضا فالبيع حرام ال جيوز وهذا من بيعتني يف بيعة قال الشافعي رمحه اهلل 
تعاىل ولو باع طعاما بنصف درهم الدرهم نقدا أو إىل أجل فال بأس أن يعطيه درمها يكون نصفه له بالثمن 

ا شاء إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا وسواء كان الطعام من الصنف الذي باع ويبتاع منه بالنصف طعاما أو م
منه أو غريه ألن هذه بيعة جديدة ليست يف العقدة األوىل قال الشافعي وإذا ابتاع الرجل من الرجل طعاما 

بض الطعام بدينار حاال فقبض الطعام ومل يقبض البائع الدينار مث اشترى البائع من املشتري طعاما بدينار فق
ومل يقبض الدينار فال بأس أن جيعل الدينار قصاصا من الدينار وليس أن يبيع الدينار بالدينار فيكون دينا 
  بدين ولكن يربئ كل واحد منهما صاحبه من الدينار الذي عليه بال شرط فإن كان بشرط فال خري فيه

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية) حذف التاء يف مثل ذلك  والقول جبواز
 حيتاج إىل نقل 

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
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باب بيع اآلجال    



قال الشافعي وأصل ما ذهب إليه من ذهب يف بيوع اآلجال أهنم رووا عن عالية بنت أنفع أهنا مسعت  
باعته من زيد بن أرقم بكذا  عائشة أو مسعت امرأة أيب السفر تروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع

وكذا إىل العطاء مث اشترته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أخربي 
زيد بن أرقم أن اهلل عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أن يتوب قال الشافعي 

ت عليها بيعا اىل العطاء ألنه أجل غري معلوم وهذا مما ال جنيزه ال قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عاب
أهنا عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إىل أجل ولو اختلف بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه 

وسلم يف شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم خبالفه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأحذ بقول الذي معه 
والذي معه القياس زيد بن أرقم ومجلة هذا أنا ال نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم ال يبيع  القياس

إال ما يراه حالال وال يبتاع مثله فلو أن رجال باع شيئا أو ابتاعه نراه حنن حمرما وهو يراه حالال مل نزعم أن 
زيد قلت أرأيت البيعة األوىل أليس قد ثبت اهلل حيبط من عمله شيئا فإن قال قائل فمن اين القياس مع قول 

هبا عليه الثمن تاما فإن قال بلى قيل أفرأيت البيعة الثانية أهي األوىل فإن قال ال قيل أفحرام عليه أن يبيع ماله 
بنقد وإن كان اشتراه إىل أجل فإن قال ال إذا باعه من غريه قيل فمن حرمه منه فإن قال كأهنا رجعت إليه 

اشترى شيئا دينا بأقل منه نقدا قيل إذا قلت كان ملا ليس هو بكائن مل ينبغ ألحد أن يقبله منك السلعة أو 
أرأيت لو كانت املسألة حباهلا فكان باعها مبائة دينار دينا واشتراها مبائة أو مبائتني نقدا فإن قال جائز قيل فال 

نه مائة دينار دينا مبائيت دينار نقدا فإن بد أن تكون أخطأت كان مث أو ههنا ألنه ال جيوز له أن يشتري م
قلت إمنا اشتريت منه السلعة قيل فهكذا كان ينبغي أن تقول أوال وال تقول كان ملا ليس هو كائن أرأيت 
البيعة اآلخرة بالنقد لو انتقدت أليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتا كما هو فتعلم أن هذه بيعة غري تلك 

مته قلنا هو أقل هتمة على ماله منك فال تركن عليه إن كان خطأ مث حترم عليه ما أحل البيعة فإن قلت إمنا اهت
اهلل له ألن اهلل عز وجل أحل البيع وحر الربا وهذا بيع وليس بربا وقد روى إجازة البيع إىل عطاء عن غري 

قدم وإمنا اآلجال معلومة واحد وروى عن غريهم خالفه وإمنا اخترنا أن ال يباع إليه ألن العطاء قد يتأخر ويت
بأيام موقوتة أو اهله وأصلها يف القرآن قال اهلل عز وجل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج 

 وقال تعاىل واذكروا اهلل يف 
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أيام معدودات وقال عز وجل فعدة من أيام أخر فقد وقت باألهلة كما وقت بالعدة وليس العطاء من   
واقيته تبارك وتعاىل وقد يتأخر الزمان ويتقدم وليس تتأخر األهلة أبدا أكثر من يوم فإذا اشترى الرجل من م

الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إىل أجل فال بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غريه بنقد أقل او 
رض ما شاء أن يساوي وليست البيعة اكثر مما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى الع

الثانية من البيعة األوىل بسبيل أال ترى أنه كان للمشتري البيعة األوىل إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو 
يعتقها أو يبيعها ممن شاء غري بيعه بأقل أو اكثر مما اشتراها به نسيئة فإذا كان هكذا فمن حرمها على الذي 

حد وهذا إمنا متلكها ملكا جديدا بثمن هلا ال بالدنانري املتأخرة أن هذا كان مثنا اشتراها وكيف يتوهم أ
للدنانري املتأخرة وكيف إن جاز هذا على الذي باعها ال جيوز على أحد لو اشتراها قال الشافعي املأكول 

صلح إال مثال مبثل واملشروب كله مثل الدنانري والدراهم ال خيتلفان يف شيء وإذا بعت منه صنفا بصنفه فال ي
يدا بيد إن كان كيال فكيل وإن كان وزنا فوزن كما ال تصلح الدنانري بالدنانري إال يدا بيد وزنا بوزن وال 
تصلح كيال بكيل وإذا اختلف الصنفان منه فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وال خري فيه نسيئة 

ة وإذا اختلف الصنفان فجاز الفضل يف أحدمها على كما يصلح الذهب بالورق متفاضال وال جيوز نسيئ
اآلخر فال بأس أن يشتري منه جزافا جبزاف ألن أكثر ما يف اجلزاف أن يكون متفاضال والتفاضل ال بأس به 
وإذا كان شيء من الذهب أو الفضة أو املأكول أو املشروب فكان اآلدميون يصنعون فيه صنعة يستخرجون 

عليه اسم دون اسم فال خري يف ذلك الشيء بشيء من األصل وإن كثرت الصنعة فيه هبا من األصل شيئا يقع 
كما لو أن رجال عمد إىل دنانري فجعلها طستا أو قبة أو حليا ما كان مل جتز بالدنانري أبدا إال وزنا بوزن 

أن يباع  وكما لو أن رجال عمد إىل متر فحشاه يف شن أو جرة أو غريها نزع نواه أو مل ينزعه مل يصلح
بالتمر وزنا بوزن ألن أصلهما الكيل والوزن بالوزن قد خيتلف يف أصل الكيل فكذلك ال جيوز حنطة بدقي  
ألن الدقي  من احلنطة وقد خيرج من احلنطة من الدقي  ما هو أكثر من الدقي  الذي بيع هبا وأقل ذلك أن 

لك حنطة خببز وكذلك حنطة بفالوذج يكون جمهوال مبعلوم من صنف فيه الربا وكذلك حنطة بسوي  وكذ
إن كان نشا سععة من حنطة وكذلك مسسم بسمسم وزيت بزيتون ال يصلح هذا ملا وصفت وكذلك ال 

يصلح التمر املنثور بالتمر املكبوس ألن أصل التمر الكيل قال الشافعي وإذا بعت شيئا من املأكول أو 
 املشروب أو الذهب أو الورق بشيء من 
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صنفه فال يصلح إال مثال مبثل وإن يكون ما بعت منه صنفا واحدا جيدا أو رديئا ويكون ما اشتريت منه   
صنفا واحدا وال يبايل أن يكون أجود أو اردأ مما اشتريته به وال خري يف أن يأخذ مخسني دينارا مروانية 

يأخذ صاع بردى وصاع لون بصاعي ومخسني حدبا مبائة هامشية وال مبائة غريها وكذلك ال خري يف أن 
صيحاين وإمنا كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا مجعت شيئني تختلفني فكل واحد منهما مبيع حبصته من 
الثمن فيكون مثن صاع الربدى بثالثة دنانري ومثن صاع اللون دينار ومثن صاع الصيحاين يسوى دينارين 

وذلك صاع ونصف وصاع اللون بربع صاعى الصيحاين  فيكون صاع الربدى بثالثة أرباع صاعي الصحياين
وذلك نصف صاع صيحاين فيكون هذا التمر بالتمر متفاضال وهكذا هذا يف الذهب والورق وكل ما كان 
فيه الربا يف التفاضل يف بعضه على بعض قال الشافعي وكل شيء من الطعام يكون رطبا مث ييبس فال يصلح 

هلل عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقال منه رطب بيابس ألن النيب صلى ا
نعم فنهى عنه فنظر يف املعتقب فكذلك ننظر يف املعتقب فال جيوز رطب برطب ألهنما إذا تيبسا اختلف 

نقصهما فكانت فيهما الزيادة يف املعتقب وكذلك كل مأكول ال ييبس إذا كان مما ييبس فال خري يف رطب 
ب كيال بكيل وال وزنا بوزن وال عددا بعدد وال خري يف أترجة بأترجة وال بطيخة ببطيخة وزنا وال منه برط

كيال وال عددا فإذا اختلف الصنفان فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض وال خري فيه نسيئة وال بأس 
ه أبدا مثل بأترجة ببطيخة وعشر بطيخات وكذلك ما سوامها فإذا كان من الرطب شيء ال ييبس بنفس

الزيت والسمن والعسل واللنب فال بأس ببعضه على بعض إن كان مما يوزن فوزنا وإن كان مما يكال فكيال 
مثال مبثل وال تفاضل فيه حىت خيتلف الصنفان وال خري يف التمر بالتمر حىت يكون ينتهى يبسه وإن انتهى 

يبسه كيال بكيل قال الشافعي وإذا كان منه يبسه إال أن بعضه أشد انتفاخا من بعض فال يضره إذا انتهى 
شيء مغيب مثل اجلوز واللوز وما يكون مأكوله يف داخله فال خري يف بعضه ببعض عددا وال كيال وال وزنا 

فإذا اختلف فال بأس به من قبل أن مأكوله مغيب وأن قشره خيتلف يف الثقل واخلفة فال يكون أبدا إال 
مأكوله فال بأس يف بعضه ببعض يدا بيد مثال مبثل وإن كان كيال فكيل جمهوال مبجهول فإذا كسر فخرج 

وإن كان وزنا فوزنا وال جيوز اخلبز بعضه ببعض عددا وال وزنا وال كيال من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس 
الكيل  فينقص وإذا انتهى يبسه فال يستطاع أن يكتال وأصله الكيل فال خري فيه وزنا ألنا ال حنيل الوزن إىل

 أخربنا الربيع قال قال الشافعي 
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وأصله الوزن والكيل باحلجاز فكل ما وزن على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فأصله الوزن وكل ما   
كيل فأصله الكيل وما أحدث الناس منه مما خيالف ذلك رد إىل األصل قال الشافعي وإذا ابتاع الرجل مثر 

باحلنطة فتقابضا فال بأس بالبيع ألنه ال أجل فيه وإين أعد القبض يف رؤوس النخل قبضا كما  النخلة أو النخل
أعد قبض اجلزاف قبضا إذا خلى املشتري بينه وبينه ال حائل دونه فال بأس فإن تركته أنا فالترك من قبلي 

كثر من ذلك فال خري فيه ولو أصيب كان علي ألين قابض له ولو أين اشتريته على أن ال أقبضه إىل غد أو أ
ألين إمنا اشتريت الطعام بالطعام إىل أجل وهكذا اشتراؤه بالذهب والفضة ال يصلح أن أشتريه هبما على أن 
أقبضه يف غد أو بعد غد ألنه قد يأيت غد أو بعد غد فال يوجد وال خري يف اللنب احلليب باللنب املضروب ألن 

يكن فيه ماء فأخرج زبده مل جيز بلنب مل خيرج زبده ألنه قد اخرج منه يف املضروب ماء فهو ماء ولنب ولو مل 
شيء هو من نفس جسده ومنفعته وكذلك ال خري يف متر قد عصر وأخرج صفوه بتمر مل خيرج صفوه كيال 

بكيل من قبل أنه قد أخرج منه شيء من نفسه وإذا مل يغري عن خلقته فال بأس به قال الشافعي وال جيوز 
لنب إال مثال مبثل كيال بكيل يدا بيد وال جيوز إذا خلط يف شيء منه ماء بشيء قد خلط فيه ماء وال اللنب بال

بشيء مل خيلط فيه ماء ألنه ماء ولنب بلنب جمهول واأللبان تختلفة فيجوز لنب الغنم بلنب الغنم الضأن واملعز 
البقر الوحش منه وجيوز لنب اإلبل بلنب وليس لنب الظباء منه ولنب البقر بلنب اجلواميس والعراب وليس لنب 

اإلبل العراب والبخت وكل هذا صنف الغنم صنف والبقر صنف واإلبل صنف وكل صنف غري صاحبه 
فيجوز بعضه ببعض متفاضال يدا بيد وال جيوز نسيئة وجيوز أنسيه بوحشيه متفاضال وكذلك حلومه تختلفة 

نسيئة وجيوز رطب يابس إذا اختلف ورطب برطب  جيوز الفضل يف بعضها على بعض يدا بيد وال جيوز
ويابس بيابس فإذا كان منها شيء من صنف واحد مثل حلم غنم بلحم غنم مل جيز رطب برطب وال رطب 
بيابس وجاز إذا يبس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا والسمن مثل اللنب قال الشافعي وال خري يف مد زبد 

نب ألنه قد يكون من اللنب جنب إال أن خيتلف اللنب واجلنب فال يكون ومد لنب مبدى زبد وال خري يف جنب بل
به بأس قال الشافعي وإذا أخرج زبد اللنب فال بأس بأن يباع بزبد ومسن ألنه ال زبد يف اللنب وال مسن وإذا مل 

واحد فإذا خيرج زبده فال خري فيه بسمن وال زبد وال خري يف الزيت إال مثال مبثل يدا بيد إذا كان من صنف 



اختلف فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد وال خري فيه نسيئة وال بأس بزيت الزيتون بزيت الفجل 
 وزيت الفجل 
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بالشريق متفاضال قال الشافعي وال خري يف خل العنب خبل العنب إال سواء وال بأس خبل العنب خبل التمر   
فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض وإذا كان خل ال يوصل إليه إال باملاء  وخل القصب ألن أصوله تختلفة

مثل خل التمر وخل الزبيب فال خري فيه بعضه ببعض من قبل أن املاء يكثر ويقل وال بأس به إذا اختلف 
يدا بيد  والنبيذ الذي ال يسكر مثل اخلل قال الشافعي وال بأس بالشاة احلية اليت ال لنب فيها حني تباع باللنب

وال خري فيها إن كان فيها لنب حني تباع باللنب ألن للنب الذي فيها حصة من اللنب املوضوع ال تعرف وإن 
كانت مذبوحة ال لنب فيها فال بأس هبا بلنب وال خري فيها مذبوحة بلنب إىل أجل وال بأس هبا قائمة ال لنب 

لطعام فال بأس مبا مسيت من أصناف احليوان بأي فيها بلنب إىل أجل ألنه عرض بطعام وألن احليوان غري ا
طعام شئت إىل أجل ألن احليوان ليس من الطعام وال مما فيه ربا وال بأس بالشاة للذبح بالطعام إىل أجل قال 
الشافعي وال بأس بالشاة باللنب إذا كانت الشاة ال لنب فيها من قبل أهنا حينئذ مبنزلة العرض بالطعام واملأكول 

كله بنو آدم وتداووا به حىت األهليلج والصرب فهو مبنزلة الذهب بالذهب والورق بالذهب وكل ما كل ما أ
مل يأكله بنو آدم واكلته البهائم فال بأس ببعضه ببعض متفاضال يدا بيد واىل أجل معلوم قال الشافعي 

رم فيه ما حيرم فيه قال والطعام بالطعام إذا اختلف مبنزلة الذهب بالورق سواء جيوز فيه ما جيوز فيه وحي
الشافعي وإذا اختلف أجناس احليتان فال بأس ببعضها ببعض متفاضال وكذلك حلم الطري إذا اختلف أجناسها 
وال خري يف اللحم الطري باملاحل واملطبوخ وال باليابس على كل حال وال جيوز الطري بالطري وال اليابس 

سهما فيجوز على كل حال كيف كان قال الربيع ومن زعم بالطري حىت يكونا يابسني أو حىت ختتلف أجنا
أن اليمام من احلمام فال جيوز حلم اليمام بلحم احلمام متفاضال وال جيوز إال يدا بيد مثال مبثل إذا انتهى يبسه 
وإن كان من غري احلمام فال بأس به متفاضال قال الشافعي وال يباع اللحم باحليوان على كل حال كان من 

و من غري صنفه قال الشافعي أخربنا مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صنفه أ
صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع احليوان باللحم قال الشافعي أخربنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أيب 

دت أن أبتاع منها بزة قال قدمت املدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأر



جزءا فقال يل رجل من أهل املدينة إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن يباع حي مبيت فسألت عن 
ذلك الرجل فأخربت عنه خريا قال أخربنا ابن أيب حيىي عن صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس عن أيب بكر 

 الصدي  أنه كره بيع احليوان باللحم قال 
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الشافعي سواء كان احليوان يؤكل حلمه أو ال يؤكل قال الشافعي سواء اختلف اللحم واحليوان أو مل   
خيتلف وال بأس بالسلف يف اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمى اللحم ما 

أن يكون األجل فيه إال واحدا  هو والسمانة واملوضع واألجل فيه فإن تركت من هذا شيئا مل جيز وال خري يف
فإذا كان األجل فيه واحدا مث شاء أن يأخذ منه شيئا يف كل يوم أخذه وإن شاء أن يترك ترك قال الشافعي 
وال خري يف أن يأخذ مكان حلم ضأن قد حل حلم بقر ألن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوىف قال الشافعي وال 

من قبل أنه ال يوقف للجلود على ذرع وأن خلقتها ختتلف فتتباين  خري يف السلف يف الرؤوس وال يف اجللود
يف الرقة والغلظ وأهنا ال تستوي على كيل وال وزن وال جيوز السلف يف الرءوس ألهنا ال تستوي على وزن 
وال تضبط بصفة فتجوز كما جتوز احليوانات املعروفة بالصفة وال جيوز أن تشتري إال يدا بيد قال الشافعي 

بأس بالسلف يف الطري من احليتان إن ضبط بوزن وصفة من صغر وكرب وجنس من احليتان مسمى ال وال 
خيتلف يف احلال اليت حيل فيها فإن أخطأ من هذا شيئا مل جيز قال الشافعي وال بأس بالسلف يف احليوان كله 

يه وسواء كان مما يستحيا أو يف الرقي  واملاشية والطري إذا كان تضبط صفته وال خيتلف يف احلني الذي حيل ف
مما ال يستحيا فإذا حل من هذا شيء وهو من أي شيء ابتيع مل جيز لصاحبه أن يبيعه قبل أن يقبضه وال 

يصرفه إىل غريه ولكنه جيوز له أن يقيل من أصل البيع ويأخذ الثمن وال جيوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثىن 
ر ولو كان احلديث ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السفر شيئا منها جلدا وال غريه يف سفر وال حض

أجزناه يف السفر واحلضر قال الشافعي فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل وإن أخذ ما استثىن من ذلك وفات 
رجع البائع على املشتري فأخذ منه قيمة اللحم يوم أخذه قال الشافعي وال خري يف أن يسلف رجل يف لنب 

اهنا مسي الكيل أو مل يسمه كما ال جيوز أن يسلف يف طعام أرض بعينها فإن كان اللنب من غنم بغري غنم بأعي
أعياهنا فال بأس وكذلك إن كان الطعام من غري أرض بعينها فال بأس قال وال جيوز أن يسلف يف لنب غنم 

مثر حائط بعينه وال زرع بعينها الشهر وال أقل من ذلك وال أكثر بكيل معلوم كما ال جيوز أن يسلف يف 



بعينه وال جيوز السلف بالصفة إال يف الشيء املأمون أن ينقطع من أيدي الناس يف الوقت الذي حيل فيه وال 
جيوز أن يباع لنب غنم بأعياهنا شهرا يكون للمشتري وال أقل من شهر وال أكثر من قبل أن الغنم يقل لبنها 

ما مل خيل  قط وبيع ما إذا خل  كان غري موقوف على حده بكيل  ويكثر وينفد وتأيت عليه اآلفة وهذا بيع
 ألنه يقل ويكثر وبغري صفة ألنه يتغري 
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فهو حرام من مجيع جهاته وكذلك ال حيل بيع املقاثيء بطونا وإن طاب البطن األول ألن البطن األول وإن   
ير وقد يكون قليال فاسدا وال يكون وكثريا جيدا ريء فحل بيعه على اإلنفراد فما بعده من البطون مل 

وقليال معيبا وكثريا بعضه أكثر من بعض فهو حمرم يف مجيع جهاته وال حيل البيع إال على عني يراها صاحبها 
أو بيع مضمون على صاحبه بصفة يأيت هبا على الصفة وال حيل بيع ثالث قال الشافعي وال خري يف أن يكترى 

تثين حالهبا ألن ههنا بيعا حراما وكراء قال الشافعي وال خري يف أن يشتري الرجل من الرجل البقرة ويس
الرجل الطعام احلاضر على أن يوفيه إياه بالبلد وحيمله إىل غريه ألن هذا فاسد من وجوه أما أحدها إذا 

د الذي محله إليه مل استوفاه بالبلد خرج البائع من ضمانه وكان على املشتري محله فإن هلك قبل أن يأيت البل
يدر كم حصة البيع من حصة الكراء فيكون الثمن جمهوال والبيع ال حيل بثمن جمهول فأما أن يقول هو من 
ضمان احلامل حىت يوفيه إياه بالبلد الذي شرط له أن حيمله إليه فقد زعم أنه إمنا اشتراه على أن يوفيه ببلد 

لم بائعا يوىف رجال بيعا إال خرج من ضمانه مث إن زعم أنه فاستوفاه ومل خيرج البائع من ضمانه وال أع
مضمون ثانية فبأي شيء ضمن بسلف أو بيع أو غصب فهو ليس يف شيء من هذه املعاين فإن زعم أنه 

ضمن بالبيع األول فهذا شيء واحد بيع مرتني وأوىف مرتني والبيع يف الشيء الواحد ال يكون مقبوضا مرتني 
 يف التحري يف كل شيء كان فيه الربا يف الفضل بعضه على بعض وإذا اشترى الرجل قال الشافعي وال خري

السمن أو الزيت وزنا بظروفه فإن شرط الظرف يف الوزن فال خري فيه وإن اشتراها وزنا على أن يفرغها مث 
ت أو حفرة يزن الظرف فال بأس وسواء احلديد والفخار والزقاق قال الشافعي ومن اشترى طعاما يراه يف بي

أو هرى أو طاقة فهو سواء فإذا وجد أسفله متغريا عما رأى أعاله فله اخليار يف أخذه أو تركه ألن هذا 
عيب وليس يلزمه العيب إال أن يشاء كثر ذلك أو قل قال الشافعي هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 

لثريا واشتدت النواة وامحر بعضه أو اصفر بيع الثمار حىت يبدو صالحها فإذا كان احلائط للرجل وطلعت ا



حل بيعه على أن يترك إىل أن جيد وإذا مل يظهر ذلك يف احلائط مل حيل بيعه وإن ظهر ذلك فيما حوله ألنه 
غري ما حوله وهذا إذا كان احلائط خنال كله ومل خيتلف النخل فأما إذا كان خنال وعنبا أو خنال وغريه من 

ه فال جيوز أن يباع الصنف اآلخر الذي مل يبد صالحه وال جيوز شراء ما كان الثمر فبدا صالح صنف من
املشترى منه حتت األرض مثل اجلزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك وجيوز شراء ما ظهر من ورقه ألن 

 املغيب منه يقل ويكثر 
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مضمون بصفة فيجوز شراؤه وال  ويكون وال يكون ويصغر ويكرب وليس بعني ترى فيجوز شراؤها وال  
عني غائبة فإذا ظهرت لصاحبها كان له اخليار وال أعلم البيع خيرج من واحدة من هذه الثالث قال الشافعي 
وإذا كان يف بيع الزرع قائما خرب يثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أجازه يف حال دون حال 

 جائز يف احلال اليت ختالفه وإن مل يكن فيه خرب عن رسول اهلل صلى فهو جائز يف احلال اليت أجازه فيها وغري
اهلل عليه وسلم فال جيوز بيعه على حال ألنه مغيب يقل ويكثر ويفسد ويصلح كما ال جيوز بيع حنطة يف 

جراب وال غرارة ومها كانا أوىل أن جيوزا منه وال جيوز بيع القصيل إال على أن يقطع مكانه إذا كان 
مما يستخلف وإن تركه انتقض فيه البيع ألنه حيدث منه ما ليس يف البيع وإن كان القصيل مما ال  القصيل

يستخلف وال يزيد مل جيز أيضا بيعه إال على أن يقطعه مكانه فإن قطعه أو نتفه فذلك له وإن مل ينتفه فعليه 
ض أن يقلعه عنه قلعه وإن قطعه إن شاء رب األرض والثمرة له ألنه اشترى أصله ومىت ما شاء رب األر

تركه رب األرض حىت تطيب الثمرة فال بأس وليس للبائع من الثمرة شيء قال وإذا ظهر القرط أو احلب 
فاشتراه على أن يقطعه مكانه فال بأس وإذا اشترط أن يتركه فال خري فيه وإذا اشترى الرجل مثرة مل يبد 

عها مىت شاء رب النخل وإن تركه رب النخل متطوعا صالحها على أن يقطعها فالبيع جائز وعليه أن يقط
فال بأس والثمرة للمشتري ومىت أخذه بقطعها قطعها فإن اشتراها على أن يتركه إىل أن يبلغ فال خري يف 

الشراء فإن قطع منها شيئا فكان له مثل رد مثله وال أعلم له مثال وإذا مل يكن له مثل رد قيمته والبيع منتقض 
راء التمر إال بنقد أو إىل أجل معلوم واألجل املعلوم يوم بعينه من شهر بعينه أو هالل شهر وال خري يف ش

بعينه فال جيوز البيع إىل العطاء وال إىل احلصاد وال إىل اجلداد ألن ذلك يتقدم ويتأخر وإمنا قال اهلل تعاىل إذا 
مواقيت للناس واحلج فال توقيت تداينتم بدين إىل أجل مسمى وقال عز وجل يسألونك عن األهلة قل هي 



إال باألهلة أو سين األهلة قال وال خي يف بيع قصيل الزرع كان حبا أو قصيال على أن يترك إال أن يكون يف 
ذلك خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن مل يكن فيه خرب فال خري فيه قال الشافعي ومن اشترى خنال فيها 

 أن يشترط املبتاع فإن اشترطها املبتاع فجائز من قبل أهنا يف خنله وإن كانت مل مثر قد أبرت فالثمرة للبائع إال
تؤبر فهي للمبتاع وإن اشترطها البائع فذلك جائز ألن صاحب النخل ترك له كينونة الثمرة يف خنله حني 

باعه مثرة مل يبد  باعه إياها إذا كان استثىن على أن يقطعها فإن استثىن على أن يقرها فال خري يف البيع ألنه
 صالحها على أن تكون مقرة إىل وقت قد 
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تأيت عليها اآلفة قبله ولو استثىن بعضها مل جيز إال أن يكون النصف معلوما فيستثنيه على أن يقطعه مث إن   
د فيه قال وإذا أبر تركه بعد مل حيرم عليه واإلستثناء مثل البيع جيوز فيه ما جيوز يف البيع ويفسد فيه ما يفس

من النخل واحدة فثمرها للبائع وإن مل يؤبر منها شيء فثمرها للمبتاع كما إذا طاب منر النخل واحدة حيل 
بيعه وإن مل يطب الباقي منه فإن مل يطب منه شيء مل حيل بيعه وال شيء مثل مثر النخل أعرفه إال الكرسف 

ه مث ينش  فإذا انش  منه شيء فهو كالنخل يؤبر وإذا انش  فإنه خيرج يف أكمامه كما خيرج الطلع يف أكمام
النخل ومل يؤبر فهي كاإلبار ألهنم يبادرون به إبارته إمنا يؤبر ساعة ينش  واال فسد فإن كان من الثمر شيء 
يطلع يف أكمامه مث ينش  فيصري يف إنشقاقه فهو كاإلبار يف النخل وما كان من الثمر يطلع كما هو الكمام 

أو يطلع عليه كمام مث ال يسقط كمامه فطلوعه كإبار النخل ألنه ظاهر فإذا باعه رجل وهو كذلك  عليه
فالثمرة له إال أن يشترطه املبتاع ومن باع أرضا فيها زرع حتت األرض أو فوقها بلغ أو مل يبلغ فالزرع للبائع 

قلت أو كثرت فالبيع فاسد ألن والزرع غري األرض قال الشافعي ومن باع مثر حائطه فاستثىن منه مكيلة 
املكيلة قد تكون نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر فيكون املشتري مل يشتر شيئا يعرفه وال البائع وال جيوز أن 
يستثىن من جزاف باعه شيئا إال ما ال يدخله يف البيع وذلك مثل خنالت يستثنني بأعياهنن فيكون باعه ما 

هم جزاف فيكون ما مل يستثن داخال يف البيع وما استثىن خارجا منه سواهن أو ثلث أو ربع أو سهم من أس
فأما أن يبيعه جزافا ال يدري كم هو ويستثىن منه كيال معلوما فال خري فيه ألن البائع حينئذ ال يدري ما باع 

فيكون واملشتري ال يدري ما اشترى ومن هذا أن يبيعه احلائط فيستثىن منه خنلة أو أكثر ال يسميها بعينها 
اخليار يف استثنائها إليه فال خري فيه ألن هلا حظا من احلائظ ال يدري كم هو وهكذا اجلزاف كله قال 



الشافعي وال جيوز لرجل أن يبيع رجال شيئا مث يستثين منه شيئا لنفسه وال لغريه إال أن يكون ما استثىن منه 
مثر حائط على أن له ما سقط من النخل  خارجا من البيع مل يقع عليه صفقة البيع كما وصفت وإن باعه

فالبيع فاسد من قبل أن الذي يسقط منها قد يقل ويكثر أرأيت لو سقطت كلها أتكون له فأي شيء باعه 
إن كانت له أو رأيت لو سقط نصفها أيكون له النصف جبميع الثمن فال جيوز االستثناء إال كما وصفت 

بضه منه وتفرقا مث أراد أن يشتريه كله أو بعضه فال بأس به قال قال الشافعي ومن باع مثر حائط من رجل وق
الشافعي وإذا اكترى الرجل الدار وفيها خنل قد طاب مثره على أن له الثمرة فال جيوز من قبل أنه كراء وبيع 

 وقد ينفسخ الكراء باهندام 
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لثمن معلوما والبيوع ال جتوز إال معلومة األمثان الدار ويبقى مثر الشجر الذي اشترى فيكون بغري حصة من ا  
فإن قال قد يشتري العبد والعبدين والدار والدارين صفقة واحدة قيل نعم فإذا انتقض البيع يف أحد الشيئني 
املشتريني انتقض يف الكل وهو مملوك الرقاب كله والكراء ليس مبملوك الرقبة إمنا هو مملوك املنفعة واملنفعة 

 قائمة فإذا أراد أن يشتري مثرا ويكتري دارا تكارى الدار على حدة واشترى الثمرة على حدة مث ليست بعني
حل يف شراء الثمرة ما حيل يف شراء الثمرة بغري كراء وحيرم فيه ما حيرم فيه قال الشافعي وال بأس ببيع 

يهما مثر فكان الثمر تختلفا فال بأس احلبابني أحدمها بصاحبه استويا أو اختلفا إذا مل يكن فيهما مثر فإن كان ف
به إذا كان الثمر قد طاب أو مل يطب وإن كان مثره واحدا فال خري فيه قال الربيع إذا بعتك حائطا حبائط 
وفيهما مجيعا مثر فإن كان الثمران تختلفني مثل أن يكون كرم فيه عنب أو زبيب حبائط خنل فيه بسر أو 

لكل واحد حائطا مبا فيه فإن البيع جائز وإن كان احلائطان مستويي  رطب بعتك احلائط باحلائط على أن
الثمر مثل النخل وخنل فيهما الثمر فال جيوز من قبل أين بعتك حائطا ومثرا حبائط ومثر والثمر بالثمر ال جيوز 

فاشتراه قال الربيع معىن القصيل عندي الذي ذكره الشافعي إذا كان قد سنبل فأما إذا مل يسنبل وكان بقال 
على أن يقطعه فال بأس قال الشافعي عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل خيرب على الشطر وخرص 
بينهم وبينه ابن رواحة وخرص النيب صلى اهلل عليه وسلم متر املدينة وامر خبرص أعناب أهل الطائف فأخذ 

ر العنب والنخل باخلرص وال خري العشر منهم باخلرص والنصف من أهل خيرب باخلرص فال بأس أن يقسم مث
يف أن يقسم مثر غريمها باخلرص ألهنما املوضعان اللذان أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باخلوص فيهما 



ومل نعلمه أمر باخلرص يف غريمها وأهنما تخالفان ملا سوامها من الثمر باستجماعهما وأنه ال حائل دوهنما من 
هما تكاد أن تكون بائنة وال ختطيء وال يقسم شجر غريمها خبرص وال مثره ورق وال غريه وأن معرفة خرص

بعد ما يزايل شجره خبرص قال الشافعي وإذا كان بني القوم احلائط فيه الثمر مل يبد صالحه فأرادوا اقتسامه 
 فال جيوز قسمه بالثمرة حبال وكذلك إذا بدا صالحها مل جير قسمه من قبل أن للنخل واألرض حصة من
الثمن وللثمرة حصة من الثمن فتقع الثمرة بالثمرة جمهولة ال خبرص وال بيع وال جيوز قسمه إال أن يكونا 
يقتسمان األصل وتكون الثمرة بينهما مشاعة إن كانت مل تبلغ أو كانت قد بلغت غري أهنا إذا بلغت فال 

ثمرة مع النخل اقتسماها ببيع من بأس أن يقتسماها باخلرص قسما منفردا وإن أرادا أن يكونا يقتسمان ال
 البيوع فقوما كل سهم بأرضه وشجره 

   
 

 899 :صفحة 
 

ومثره مث أخذا هبذا البيع ال بقرعة قال الشافعي وإذا اختلف فكان خنال وكرما فال بأس أن يقسم أحدمها   
جاز يف القسم على باآلخر وفيهما مثرة ألنه ليس يف تفاضل الثمرة بالثمرة ختالفها ربا يف يد بيد وما 

الضرورة جاز يف غريها وما مل جيز يف الضرورة مل جيز يف غريها قال الشافعي وال يصلح السلم يف مثر حائط 
بعينه ألنه قد ينفد وخيطيء وال جيوز السلم يف الرطب من الثمر إال بأن يكون حمله يف وقت تطيب الثمرة 

لباقي منها كان للمشتري أن يأخذ رأس ماله كله ويرد فإذا قبض بعضه ونفدت الثمرة املوصوفة قبل قبض ا
عليه مثل قيمة ما أخذ منه وقيل حيسب عليه ما أخذ حبصته من الثمن فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ 
منها مخسني وهلكت مخسون فله أن يرد اخلمسني وله اخليار يف أن يأخذ اخلمسني حبصته من الثمن ويرجع 

له اخليار يف أن يؤخره حىت يقبض منه رطبا يف قابل مبثل صفة الرطب الذي بقي له مبا بقي من رأس ماله و
ومكيلته كما يكون له احل  من الطعام يف وقت ال جيده فيه فيأخذه بعده قال الشافعي وال خري يف الرجل 

أن كل  يشتري من الرجل له احلائط النخلة أو النخلتني أو أكثر أو أقل على أن يستجنيها مىت شاء على
صاع بدينار ألن هذا ال بيع جزاف فيكون من مشتريه إذا قبضه وال بيع كيل يقبضه صاحبه مكانه وقد 
يؤخره فيضمن إذا قرب أن يثمر وهو فاسد من مجيع جهاته قال الشافعي وال خري يف أن يشتري شيئا 

هن فيكون ضماهنن منه يستجنيه بوجه من الوجوه إال أن يشتري خنلة بعينها أو خنالت بأعياهنن ويقبض
ويستجدهن كيف شاء ويقطع مثارها مىت شاء أو يشتريهن وتقطعن له مكانه فال خري يف شراء إال شراء عني 



تقبض إذا اشتريت ال حائل دون قابضها أو صفة مضمونة على صاحبها وسواء يف ذلك األجل القريب 
عر معلوم ساعة يعقدان البيع وإذا أسلف الرجل واحلال البعيد ال اختالف بني ذلك وال خري يف الشراء إال بس

الرجل يف رطب أو متر أو ما شاء فكله سواء فإن شاء أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه فال بأس إذا 
كان له أن يقيله من السلف كله ويأخذ منه السلف كله فلم ال يكون له أن يأخذ النصف من سلفه 

ابن عمر فقد أجازه ابن عباس وهو جائز يف القياس وال يكون له  والنصف من رأس ماله فإن قالوا كره ذلك
أن يأخذ نصف سلفه ويشتري منه مبا بقي طعاما وال غريه ألن له عليه طعاما وذلك بيع الطعام قبل أن 

يقبض ولكن يفاسخه البيع حىت يكون له عليه دنانري حالة وإذا سلف الرجل الرجل يف رطب إىل أجل معلوم 
قبل أن يقبض هذا حقه بتوان أو ترك من املشتري أو البائع أو هرب من البائع فاملشتري باخليار فنفد الرطب 

 بني أن يأخذ رأس ماله ألنه معوز مباله 
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يف كل حال ال يقدر عليه وبني أن يؤخره إىل أن ميكن الرطب بتلك الصفة فيأخذه به وجائز أن يسلف يف   
ه إذا اشترط أن يقبضه يف زمانه وال خري أن يسلف يف شيء إال يف شيء مأمون ال يعوز مثر رطب يف غري أوان

يف احلال اليت اشترط قبضه فيها فإن سلفه يف شيء يكون يف حال وال يكون مل أجز فيه السلف وكان كمن 
ذ سلف يف حائط بعينه وأرض بعينها فالسلف يف ذلك مفسوخ وإن قبض سلفه رد عليه ما قبض منه وأخ

 رأس ماله 
باب الشهادة يف البيوع    
قال اهلل تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم قال الشافعي رمحه اهلل فاحتمل أمر اهلل جل وعز باإلشهاد عند البيع  

أمرين أحدمها أن تكون الداللة على ما فيه احلظ بالشهادة ومباح تركها ال حتما يكون من تركه عاصيا 
نه عصى من تركه بتركه والذي أختار أن ال يدع املتبايعان اإلشهاد وذلك بتركه واحتمل أن يكون حتما م

أهنما إذا أشهدا مل يب  يف أنفسهما شيء ألن ذلك إن كان حتما فقد أدياه وإن كان داللة فقد أخذا باحلظ 
لبيع إن فيها وكل ما ندب اهلل تعاىل إليه من فرض أو داللة فهو بركة على من فعله إال ترى أن اإلشهاد يف ا

كان فيه داللة كان فيه أن املتبايعني أو أحدمها إن أراد ظلماي قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأمث به 
وإن كان تاركا ال مينع منه ولو نسي أو وهم فجحد منع من املأمث على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما بعدمها 



فباع هذا رجال وباع وكيله آخر ومل يعرف أي البيعني  أو ال ترى أهنما أو أحدمها لو وكل وكيال أن يبيع
أول مل يعط األول من املشتريني بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطى األول فالشهادة سبب 

قطع التظامل وتثبت احلقوق وكل أمر اهلل جل وعز مث أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلري الذي ال 
ركه فإن قال قائل فأي املعنيني أوىل باآلية احلتم بالشهادة أم الداللة فإن الذي يشبه واهلل يعتاض منه من ت

أعلم وإياه أسأل التوفي  أن يكون داللة ال حتما حيرج من ترك اإلشهاد فإن قال ما دل على ما وصفت قيل 
عه بينة وقال عز وجل يف آية قال اهلل عز وجل وأحل اهلل البيع وحرم الربا فذكر أن البيع حالل ومل يذكر م

الدين إذا تداينتم بدين والدين تبايع وقد أمر فيه باإلشهاد فبني املعىن الذي أمر له به فدل ما بني اهلل عز وجل 
يف الدين على أن اهلل عز وجل إمنا أمر به على النظر واإلحتياط ال على احلتم قلت قال اهلل تعاىل اذا تداينتم 

فاكتبوه مث قال يف سياق اآلية وإن كنتم على سر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن بدين إىل أجل مسمى 
أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته فلما أمر إذا مل جيدوا كاتبا بالرهن مث أباح ترك الرهن وقال فإن 

 أمن 
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منه يعصى من تركه واهلل أعلم وقد حفظ  بعضكم بعضا دل على أن األمر األول داللة على احلظ ال فرض  
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه بايع أعرابيا يف فرس فجحد األعرايب بأمر بعض املنافقني ومل يكن بينهما 
بينة فلو كان حتما مل يبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بال بينة وقد حفظت عن عدة لقيتهم مثل معىن 

ترك اإلشهاد وأن البيع الزم إذا تصادقا ال ينقضه أن ال تكون بينة كما ينقض  قويل من أنه ال يعصى من
  .النكاح الختالف حكمهما

  
باب السلف واملراد به السلم    
قال الشافعي رمحه اهلل قال اهلل تعاىل يا أيها الذينأمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب  

وليت  اهلل ربه قال الشافعي فلما أمر اهلل عز وجل بالكتاب مث رخص يف  بينكم كاتب بالعدل إىل قوله
اإلشهاد إن كانوا عى سفر ومل جيدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون داللة فلما قال اهلل جل ثناؤه 

يت  فرهان مقبوضة والرهن غري الكتاب والشهادة مث قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته ول



اهلل ربه دل كتاب اهلل عز وجل على أن أمره بالكتاب مث الشهود مث الرهن إشادا ال فرضا عليهم ألن قوله 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذيرل اؤمتن أمانته إباحة ألن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشهود 

ملشتري وذلك أهنما إن كانا أمينني والرهن قال وأحب الكتاب والشهود ألنه إرشاد من اهلل ونظر للبائع وا
فقد ميوتان أو أحدمها فال يعرف ح  البائع على املشتري فيتلف على البائع أو ورثته حقه وتكون التباعة 

على املشتري يف أمر مل يرده وقد يتغري عقل املشتري فيكون هذا والبائع وقد يغلط املشتري فال يقر فيدخل 
ذلك البائع فيدعى ما ليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعا هذا عنهما  يف الظلم من حيث ال يعلم ويصيب

وعن ورثتهما ومل يكن يدخله ما وصفت انبغى ألهل دين اهلل اختيار ما ندهبم اهلل إليه إرشادا ومن تركه فقد 
قال  ترك حزما وأمرا مل أحب تركه من غري أن أزعم أنه حمرم عليه مبا وصفت من اآلية بعده قال الشافعي

اهلل عز وجل  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهلل  حيتمل أن يكون حتما على من دعى للكتاب فإن 
تركه تارك كان عاصيا وحيتمل أن يكون كما وصفنا يف كتاب مجاع العلم على من حضر من الكتاب أن 

لوا على اجلنائز ال يعطلوا كتاب ح  بني رجلني فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما ح  عليهم أن يص
ويدفنوها فإذا قام هبا من يكفيها أخرج ذلك من ختلف عنها من املأمث ولو ترك كل من حضر من الكتاب 

 خفت أن يأمثوا بل كأين ال أراهم خيرجون من املآمث وأيهم قام به أجزأ عنهم قال الشافعي وهذا أشبه 
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عي وقول اهلل جل ذكره وال يأب الشهداء إذا ما دعوا حيتمل ما معانيه به واهلل تعاىل أعلم قال الشاف  
وصفت من أن ال يأىب كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد وحيتمل أن يكون فرضا على من حضر احل  أن 

يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غريهم من املأمث وإن ترك من حضر الشهادة خفت 
وهذا أشبه معانيه به واهلل تعاىل أعلم قال فأما من سبقت شهادته بأن اشهد أو علم حرجهم بل ال أشك فيه 

حقا ملسلم أو معاهد فال يسعه التخلف عن تادية الشهادة مىت طلبت منه يف موضع مقطع احل  قال الشافعي 
 والقول يف كل دين سلف أو غريه كما وصفت وأحب الشهادة يف كل ح  لزم من بيع وغريه نظرا يف

املتعقب ملا وصفت وغريه من تغري العقول قال الشافعي يف قول اهلل عز وجل فليملل وليه بالعدل داللة على 
تثبيت احلجر وهو موضوع يف كتاب احلجر قال الشافعي وقول اهلل تعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 

السلف أخربنا الشافعي قال أخربنا حيتمل كل دين وحيتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إىل أنه يف 



فيان عن أيوب عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال أشهد أنس 
السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل تعاىل يف كتابه وأذن فيه مث قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 

كان كما قال ابن عباس يف السلف قلنا به يف كل دين قياسا عليه بدين إىل أجل مسمى قال الشافعي وإن 
ألنه يف معناه والسلف جائز يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واآلثار وما ال خيتلف فيه أهل العلم 
علمته قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عبد اهلل بن كثري عن أيب املنهال عن ابن عباس أن 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدم املدينة وهم يسلفون يف التمر السنة والسنتني ورمبا قال السنتني والثالث رسو
فقال من سلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم قال الشافعي حفظته كما وصفت من 

األجل إىل أجل معلوم  سفيان مرارا قال الشافعي وأخربين من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت وقال يف
أخربنا سعيد ابن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه مسع ابن عباس رضي اهلل عنهما يقول ال نرى بالسلف 

بأسا الورق يف الورق نقدا قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر 
كان يقول ال بأس أن يسلف الرجل يف طعام موصوف كان جييزه قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أنه 

بسعر معلوم إىل أجل مسمى قال الشافعي أخربنا ابن علية عن أيوب عن حممد بن سريين أنه سئل عن الرهن 
يف السلف فقال إذا كان البيع حالال فإن الرهن مما أمر به قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج 

ه كان ال عن عمرو بن دينار أن  
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يرى بأسا بالرهن واحلميل يف السلم وغريه قال الشافعي والسلم السلف وبذلك أقول ال بأس فيه بالرهن   
واحلميل ألنه بيع من البيوع وقد أمر اهلل جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره تبارك وتعاىل أن يكون إباحة له فالسلم 

سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ال يرى بأسا أن يسلف  بيع من البيوع قال الشافعي أخربنا
الرجل يف شيء يأخذ فيه رهنا أو محيال خذ فيه رهنا أو محيال قال الشافعي وجيمع الرهن واحلميل ويتوث  ما 
 قدر عليه حقه أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم رهن درعه عند أيب الشحم اليهودي رجل من بين ظفر قال الشافعي أخربنا ابراهيم بن حممد عن حيىي 

بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يرى باسا أن يبيع الرجل شيئا إىل أجل ليس عنده أصله قال 
قال الشافعي ففي سنة رسول أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر مثله 



اهلل صلى اهلل عليه وسلم دالئل منها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجاز أن يسلف إذا كان ما يسلف 
فيه كيال معلوما وحيتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إىل أجل معلوم فدل 

كيل أن يسلف يف كيل معلوم وإذا مسى أن يسمي أجال ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا أسلف يف 
معلوما وإذا سلف يف وزن أن يسلف يف وزن معلوم وإذا أجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السلف يف 
التمر السنتني بكيل ووزن وأجل معلوم كله والتمر قد يكون رطبا وقد أجاز أن يكون يف الرطب سلفا 

ب فيه ألنه إذا سلف سنتني كان بعضها يف غري حينه قال والسلف قد يكون مضمونا يف غري حينه الذي يطي
بيع ما ليس عند البائع فلما هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأذن يف 
 السلف استدللنا على أنه ال ينهى عما أمر به وعلمنا أنه إمنا هنى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا مل يكن

مضمونا عليه وذلك بيع األعيان قال وجيتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع األعيان يف أنه ال حيل فيهما بيع 
منهي عنه ويفترقان يف أن اجلزاف حيل فيما رآه صاحبه وال حيل يف السلف إال معلوم بكيل أو وزن أو صفة 

أهل العلم حفظت عنه قال الشافعي قال الشافعي والسلف بالصفة واألجل ما ال اختالف فيه عند أحد من 
وما كتبت من اآلثار بعد ما كتبت من القرآن والسنة واإلمجاع ليس ألن شيئا من هذا يزيد سنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قوة وال لو خالفها ومل حيفظ معها يوههنا بل هي اليت قطع اهلل هبا العذر ولكنا رجونا 

نا فإن فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوهبم لقبوله ولو تنحت عنهم الغفلة الثواب يف إرشاد من مسع ما كتب
 لكانوا مثلنا يف االستغناء بكتاب اهلل عز 
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وجل مث سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وما احتاجوا إذا أمر اهلل عز وجل بالرهن يف الدين إىل أن يقول قائل   
السلف أن يكون دينا مضمونا قال الشافعي فإذا أجاز رسول اهلل صلى هو جائز يف السلف ألن أكثر ما يف 

اهلل عليه وسلم بيع الطعام بصفة إىل أجل كان واهلل تعاىل اعلم بيع الطعام بصفة حاال أجوز ألنه ليس يف 
البيع معىن إال أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجال وكان معجال أعجل منه 

واألعجل أخرج من معىن الغرر وهو جمامع له يف أنه مضمون له على بائعه بصفة مؤخرا   

باب ما جيوز من السلف    



قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال جيوز مجاع السلف حىت جيمع خصاال أن يدفع املسلف مثن ما سلف ألن يف  
ليبايع وال يعطي وال يقع اسم  قول النيب صلى اهلل عليه وسلم من سلف فليسلف إمنا قال فليعط ومل يقل

التسليف فيه حىت يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال كيال أو فيما 
يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه فيشترطان عليه فال جيوز 

ك مل يعلم ما قدره وال يبايل كان مكياال قد أبطله السلطان أو ال إذا كان وذلك ألهنما لو اختلفا فيه أو هل
معروفا وإن كان مترا قال متر صيحاين أو بردى أو عجوة أو جنيب أو صنف من التمر معروف فإن كان 

حنطة قال شامية أو ميسانية أو مصرية أو موصلية أو صنفا من احلنطة موصوفا وإن كان ذرة قال محراء أو 
يس أو مها أو صنف منها معروف وإن كان شعريا قال من شعري بلد كذا وإن كان خيتلف مسي صفته نط

وقال يف كل واحد من هذا جيدا أو رديئا أو وسطا ومسي أجال معلوما إن كان ملا سلف أجل وإن مل يكن 
كان ما سلف  له أجل كان حاال قال الشافعي وأحب أن يشترط املوضع الذي يقبضه فيه قال الشافعي وإن

فيه رقيقا قال عبد نويب مخاسي أو سداسي أو حمتلم أو وصفه بشيته وأسود هو أو أصفر أو أسحم وقال نقي 
من العيوب وكذلك ما سواه من الرقي  بصفة وسن ولون وبراءة من العيوب إال أن يشاء أن يقول إال الكي 

بعري من نعم بين فالن ثىن غري مودن نقي من واحلمرة والشقرة وشدة السواد واحلمش وإن سلف يف بعري قال 
العيوب سبط اخلل  أمحر جمفر اجلنبني رباعي أو بازل وهكذا الدواب يصفها بنتاجها وجنسها وألواهنا 

وأسناهنا وأنساهبا وبراءهتا من العيوب إال أن يسمى عيبا يتربأ البائع منه قال ويصف الثياب باجلنس من كتان 
من عرض وطول وصفاقة ودقة وجودة أو رداءة أو وسط وعتي  أو قطن ونسج بلد وذرع   
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من الطعام كله أو جديد أو غري جديد وال عتي  وأن يصف ذلك حبصاد عام مسمى أصح قال وهكذا   
النحاس يصفه أبيض أو شبها أو أمحر ويصف احلديد ذكرا أو أنيثا أو جبنس إن كان له والرصاص قال وأقل 

فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم أن اختلف املسلف  ما جيوز
واملسلف وإذا كانت جمهولة ال يقام على حدها أو إىل أجل غري معلوم أو ذرع غري معلوم أو مل يدفع 

رأس ماله قال املسلف الثمن عند التسليف وقبل التفرق من مقامهما فسد السلف وإذا فسد رد إىل املسلف 
فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة اليت سلف فيها جاز فيها السلف قال وال بأس أن يسلف 



الرجل يف الرطب قبل أن يطلع النخل الثمر إذا اشترط أجال يف وقت ميكن فيه الرطب وكذلك الفواكه 
ه قال الشافعي واجلدة يف الطعام والثمر املكيلة املوصوفة وكذلك يسلف إىل سنة يف طعام جديد إذا حل حق

مما ال يستغىن عن شرطه ألنه قد يكون جيدا عتيقا ناقصا بالقدم قال الشافعي ولو اشترط يف شيء مما سلف 
أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك يف ثياب أو رقي  أو غري ذلك من السلع كان السلف 

أدناه أبدا ويوقف على جيد ورديء ألنا نأخذه بأقل ما يقع عليه اسم  فاسدا ألنه ال يوقف على أجوده وال
اجلودة والرداءة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من سلف فليسلف يف 
كيل معلوم وأجل معلوم يدل على أن اآلجال ال حتل إال أن تكون معلومة وكذلك قال اهلل جل ثناؤه اذا 

نتم بدين إىل أجل مسمى قال الشافعي وال يصلح بيع إىل العطاء وال حصاد وال جداد وال عيد النصارى تداي
وهذا غري معلوم ألن اهلل تعاىل حتم أن تكون املواقيت باألهله فيما وقت ألهل اإلسالم فقال تبارك وتعاىل 

ن الذي أنزل فيه القرآ وقال يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وقال جل ثناؤه شهر رمضا
جل وعز احلج أشهر معلومات وقال يسألونك عن الشهر احلرام وقال واذكروا اهلل يف أيام معدودات قال 

الشافعي فأعلم اهلل تعاىل باألهلة مجل املواقيت وباألهلة مواقيت األيام من األهلة ومل جيعل علما ألهل 
علم اهلل أعلم قال الشافعي ولو مل يكن هذا هكذا ما كان من اجلائز اإلسالم إال هبا فمن أعلم بغريها فب ما أ

أن تكون العالمة باحلصاد واجلداد خبالفه وخالفه قول اهلل عز وجل أجل مسمى واألجل املسمى ماال خيتلف 
والعلم حييط أن احلصاد واجلداد يتأخران ويتقدمان بقدر عطش األرض وريها وبقدر برد األرض والسنة 

ومل جيعل اهلل فيما استأخر أجال إال معلوما والعطاء إىل السلطان يتأخر ويتقدم وفصح وحرها   
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النصارى عندي خيالف حساب اإلسالم وما أعلم اهلل تعاىل به فقد يكون عاما يف شهر وعاما يف غريه فلو   
مر اهلل به ورسوله أن نتأجل فيه ومل جيز أجزناه إليه أجزناه على أمر جمهول فكره ألنه جمهول وأنه خالف ما أ

فيه إال قول النصارى على حساب يقيسون فيه أياما فكنا إمنا أعلمنا يف ديننا بشهادة النصارى الذين ال جنيز 
شهادهتم على شيء وهذا عندنا غري حالل ألحد من املسلمني قال الشافعي فإن قال قائل فهل قال فيه أحد 

ه وسلم قلنا ما حنتاج إىل شيء مع ما وصفت من دالئل الكتاب والسنة والقياس وقد بعد النيب صلى اهلل علي
روى فيه رجل ال يثبت حديثه كل الثبت شيئا أخربنا سفيان بن عيينه عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة 



 عن ابن جريج عن ابن عباس أنه قال ال تبيعوا إىل العطاء وال إىل األندر وال إىل الدياس أخربنا سعيد بن سامل
أن عطاء سئل عن رجل باع طعاما فإن أجلت على الطعام فطعامك يف قابل سلف قال ال إال إىل أجل معلوم 
وهذان أجالن ال يدرى إىل أيهما يوفيه طعامه قال الشافعي ولو باع رجل عبدا مبائة دينار إىل العطاء أو إىل 

إبطال الشرط وتعجيل الثمن مل يكن ذلك له ألن الصفقة اجلداد أو إىل احلصاد كان فاسدا ولو أراد املشتري 
انعقدت فاسدة فال يكون له وال هلما إصالح مجلة فاسدة إال بتجديد بيع غريها قال الشافعي فالسلف بيع 
مضمون بصفة فإنغرين اختار أن يكون إىل أجل جاز وأن يكون حاال وكان احلال أوىل أن جيوز ألمرين 

كما كان الدين مضمونا بصفة واآلخر أن ما أسرع املشترى يف أخذه كان من  أحدمها أنه مضمون بصفة
اخلروج من الفسادبغرر وعارض أوىل من املؤجل أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه سأل عطاء فقال 
جل له رجل سلفته ذهبا يف طعام يوفيه قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده قال المن أ

الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال ابن جريج فقلت له اليصلح السلف إال يف الشيء املستأخر 
قال ال إال يف الشيء املستأخر الذي اليعلم كيف يكون السوق إليه يربح أو اليربح قال ابن جريج مث رجع 

جع إليه أحب إىل من قوله عن ذلك بعد قال الشافعي يعين أجاز السلف حاال قال الشافعي وقوله الذي ر
الذي قاله أوال وليس يف علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعا وال يف علم أحدمها دون اآلخر 

أرأيت لو باع رجل رجال ذهبا وهو يعرف سوقها أو سلعة وال يعلمه املشترى أو يعلمه املشترى وال يعلمه 
افعي ليس يف شيء من هذا شيء ما يفسد بيعا معلوما البائع أكان يف شيء من هذا ما يفسد البيع قال الش

 وال حاال قال الشافعي فمن سلف إىل اجلداد أو احلصاد فالبيع فاسد قال الشافعي وما أعلم 
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عاما إال واجلداد يستأخر فيه حىت لقد رأيته جيد يف ذى القعدة مث رأيته جيد يف احملرم ومن غري علة بالنخل   
ذا إعتلت النخل أو إختلفت بلداهتا فهو يتقدم ويتأخر بأكثر من هذا قال والبيع إىل الصدر فأما إ

جائزوالصدر يوم النفر من مىن فإن قال وهو ببلد غري مكة إىل تخرج احلاج أو إىل أن يرجع احلاج فالبيع 
د يعجلون السري أو فاسد ألن هذا غري معلوم فال جيوز أن يكون األجل إىل فعل حيدثه اآلدميون ألهنم ق

يؤخرونه للعلة اليت حتدث وال إىل مثرة شجرة وجدادها ألنه خيتلف يف الشهور اليت جعلها اهلل علما فقال إن 
عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا فإمنا يكون اجلداد بعد اخلريف وقد أدركت اخلريف يقع تختلفا يف 



يعود يف شهر بعده فال يكون الوقت فيما خيالف شهورنا اليت شهورنا اليت وقت اهلل لنا يقع يف عام شهرا مث 
وقت لنا ربنا عز وجل وال مبا حيدثه اآلدميون وال يكون إال إىل ماال عمل للعباد يف تقدميه وال تأخريه مما 
جعله اهلل عز وجل وقتا قال ولو سلفه إىل شهر كذا فإن مل يتهيأ فإىل شهر كذا كان فاسدا حىت يكون 

حدا معلوما قال وال جيوز األجل إال مع عقد البيع وقبل تفرقهما عن موضعهما الذي تبايعا فيه فإن األجل وا
تبايعا وتفرقا عن غري أجل مث التقيا فجددا أجالمل جيز إال أن جيددا بيعا قال وكذلك لو أسلفه مائة درهم يف 

كان غري جائز ألن هذين أجالن كيل من طعام يوفيه إياه يف شهر كذا فإن مل يتيسر كله ففي شهر كذا 
الأجل واحد فإن قال أوفيكه فيما بني أن دفعته إىل إىل منتها رأس الشهر كان هذا أجال غري حمدود حدا 
واحدا وكذلك لو قال أجلك فيه شهر كذا أوله وآخره اليسمى أجال واحدا فال يصلح حىت يكون أجال 

سه فله كذا كان بيعا فاسدا وإذا سلف وقال إىل شهر واحدا قال الشافعي ولو سلفه إىل شهر كذا فإن حب
رمضان من سنة كذا كان جائزا واألجل حني يرى هالل شهر رمضان أبدا حىت يقول إىل إنسالخ شهر 

رمضان أو مضيه أو كذا وكذا يوما ميضي منه قال الشافعي ولو قال أبيعك إىل يوم كذا مل حيل حىت يطلع 
ىل الظهر فإذا دخل وقت الظهر يف أدىن األوقات ولو قال إىل عقب شهر الفجر من ذلك اليوم وإن قال إ

كذا كان جمهوال فاسدا قال الشافعي ولو تبايعا عن غري أجل مث مل يتفرقا عن مقامهما حىت جددا أجال 
فاألجل الزم وإن تفرق قبل األجل عن مقمهما مث جددا أجال مل جيز إال بتجديد بيع وإمنا أجزته أوال ألن 

بيع مل يكن مت فأذا مت بالتفرق مل جيز أن جيدداه إال بتجديد بيع قال وكذلك لو تبايعا على أجل مث نقضاه ال
قبل التفرق كان األجل اآلخر وإن نقضا األجل بعد التفرق بأجل غريه ومل ينقضا البيع فالبيع األول الزم تام 

ب مل يف على األجل األول واآلخر موعد إن أحب املشتري وىف به وإن أح  
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به قال الشافعي وال جيوز أن يسلفه مائة دينار يف عشرة أكرار مخسة منها يف وقت كذا ومخسة يف وقت   
كذا لوقت بعده مل جيز السلف ألن قيمة اخلمسة األكرار املؤخرة أقل من قيمة األكرار املتقدمة فتقع الصفقة 

الذهب فوقع به جمهوال وهو الجيوز جمهوال واهلل تعاىل أعلم  اليعرف كم حصة كل واحدة من اخلمستني من
قال الشافعي وال جيوز أن يسلم ذهب يف ذهب وال فضة يف فضة وال ذهب يف فضة وال فضة يف ذهب 

وجيوز أن يسلم كل واحد منها يف كل شيء خالفهما من حناس وفلوس وشبه ورصاص وحديد وموزون 



من مجيع ما جيوز أن يشترى قال الشافعي وإمنا أجزت أن يسلم يف ومكيل مأكول أو مشروب و غري ذلك 
الفلوس خبالفه يف الذهب والفضة بأنه الزكاة فيه وأنه ليس بثمن لألشياء كما تكون الدراهم والدنانري أمثانا 

ه وأصل لألشياء املسلفة فإن يف الدنانري والدراهم الزكاة وليس يف الفلوس زكاة وإمنا أنظر يف الترب إىل أصل
النحاس مما الربا فيه فإن قال قائل فمن أجاز السلم يف الفلوس قلت غري واحد قال الشافعي أخربنا القداح 
عن حممد بن أبان عن محاد بن إبراهيم أنه قال ال بأس بالسلم يف الفلوس وقال سعيد القداح البأس بالسلم 

وه يف الفلوس واهلل تعاىل أعلم فإن قال قائل فقد يف الفلوس والذين أجازوا السلف يف النحاس يلزمهم أن جييز
جتوز يف البلدان جواز الدنانري والدراهم قيل يف بعضها دون بعض وبشرط وكذلك احلنطه جتوز باحلجاز اليت 

هبا سنت السنن جواز الدنانري والدراهم وال جتوز هبا الفلوس فإن قال احلنطه ليست بثمن ملا استهلك قيل 
و استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل مل حيكم عليه به إال من الذهب والفضة المن وكذلك الفلوس ول

الفلوس فلو كان من كرهها إمنا كرهها هلذا انبغى له أن يكره السلم ىف احلنطة ألهنا مثن باحلجاز وىف الذره 
بشرط أال ترى أن رجال ألهنا مثن باليمن فإن قال قائل إمنا تكون مثنا بشرط فكذلك الفلوس التكون مثنا إال 

لو كان له على رجل دان  مل جيربه على أن يأخذ منه فلوسا وإمنا جيربه على أن يأخذ الفضة وقد بلغين أن 
أهل سويقة يف بعض البلدان أجازوا بينهم خزفا مكان الفلوس واخلزف فخار جيعل كالفلوس أفيجوز أن 

رأيت الذهب والفضة مضروبني دنانري أو دراهم يقال يكره السلف يف اخلزف قال الشافعي رمحة اهلل أ
أمثلهما غري دنانري أو دراهم ال حيل الفضل يف واحد منهما على صاحبه الذهب بدنانري وال فضة بدراهم إال 
مثال مبثل وزنا بوزن وما ضرب منهما وما مل يضرب سواء الخيتلف وما كان ضرب منهما وما مل يضرب 

ف ألن األمثان دراهم ودنانري الفضة وال حيل الفضل يف مضروبه على غري مثن وال غري مثن سواء الخيتل
 مضروبه الربا يف مضروبه وغري مضروبه سواء 
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فكيف جيوز أن جيعل مضروب الفلوس تخالفا غري مضروهبا وهذا اليكون يف الذهب والفضة قال الشافعي   
با فال جيوز أن يسلم شيء منه يف شيء منه إىل أجل وال وكل ما كان يف الزيادة يف بعضه على بعض الر

شيء منه مع غريه يف شيء منه وحده وال مع غريه وال جيوز أن يسلم شاة فيها لنب بلنب إىل أجل حىت 
يسلمها مستحلبا بال لنب وال مسن وال زبد ألن حصة اللنب الذي يف الشاة بشيء من اللنب الذي إىل أجل 



كثر أو أقل واللنب الجيوز إال مثال مبثل ويدا بيد وهكذا هذا الباب كله وقياسة قال اليدرى كم هو لعله بأ
الشافعي وال حيل عندى استدالال مبا وصفت من السنة والقياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يكال 
 فيما يوزن مما يؤكل أو يشرب وال شيء يوزن فيما يكال اليصلح أن يسلف مد حنطة يف رطل عسل وال
رطل عسل يف مد زبيب وال شيء من هذا وهذا كله قياسا على الذهب الذي اليصلح أن يسلم يف الفضة 
والفضة اليت اليصلح أن تسلم يف الذهب والقياس على الذهب والفضة أن ال يسلف مأكول موزون يف 

لف مكيل مأكول وال مكيل مأكول يف موزون مأكول وال غريه مما أكل أو شرب حبال وذلك مثل س
الدنانري يف الدراهم وال يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس أن 

يسلف العرض يف العرض مثله إذا مل يكن مأكوال وال مشروبا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريح عن عطاء 
أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريح عن  أنه قال البأس أن يبيع السلعة بالسلعة إحدامها ناجزه واألجرى دين

عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتامها دين فكرهه قال وهبذا نقول ال يصلح أن يبيع دين بدين وهذا 
مروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من وجه قال الشافعي وكل ما جاز بيع بعضه ببعض متفاضال من 

بعض ما خال الذهب يف الفضة والفضة يف الذهب واملأكول األشياء كلها جاز أن يسلف بعضه يف 
واملشروب كل واحد منهما يف صاحبه فإهنا خارجة من هذا املعىن وال بأس أن يسلف مد حنطة يف بعري 
وبعري يف بعريين وشاة يف شاتني وسواء اشتريت الشاة واجلدي بشاتني يراد هبما الذبح أو ال براد ألهنما 

حلما بلحم وال حلما حبيوان وما كان يف هذا املعىن وحشية يف وحشيتني موصوفتني ما خال  يتبايعان حيوانا ال
ما وصفت قال الشافعي وما أكل أو شرب مما ال يوزن وال يكال قياسا عندي على ما يكال ويوزن مما 
ل يؤكل أو يشرب فإن قال قائل فكيف قست ما ال يكال وال يوزن من املأكول واملشروب على ما يكا

ويوزن منهما قلت وجدت أصل البيوع شيئني شيئا يف الزيادة يف بعضه على بعض الربا وشيئا ال ربا يف 
 الزيادة يف بعضه على بعض فكان الذي يف الزيادة يف بعضه على 
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هما مبا بعض الربا ذهب وفضه ومها بائنان من كل شيء ال يقاس عليهما غريمها ملبا بينتهما ما قيس علي  
وصفنا من أهنما مثن لكل شيء وجائز أن يشترى هبما كل شيء عدامها يدا بيد ونسيئة وحبنطة وشعري ومتر 

وملح وكان هذا مأكوال مكيال موجودا يف السنة حترمي الفضل يف كل صنف منه على الشيء من صنفه 



ز الزيادة يف بعضه على بعض من فقسنا املكيل واملوزون عليهما ووجدنا ما يباع غري مكيل وال موزون فتجو
احليوانات والنياب وما أشبه ذلك مما ال يوزن فلما كان املأكول غري املكيل عند العامة املوزون عندها 
مأكوال فجامع املأكول املكيل املوزون يف هذا املعىن ووجدنا أهل البلدان خيتلفون فمنهم من يزن وزنا 

م وكثريا اليزنه ووجدنا كثريا من أهل البلدان يبيعون الرطب جزافا ووجدنا كثريا من أهل البلدان يزن اللح
فكانت أفعاهلم فيه متباينة واحتمل كله الوزن والكيل ومنهم من يكيل منه الشيء ال يكيله غريه ووجدنا كله 

الرطب حيتمل الوزن كثريا من أهل العلم يزن اللحم وكثريا منهم ال يزنه ووجدنا كثريا من أهل العلم يبيعون 
جزافا وكانت أفعاهلم فيه متباينه واحتمل كلها الوزن أو الكيل أو كالمها كان أن يقاس باملأكول واملشروب 
املكيل واملوزون أوىل بنا من أن يقاس على ما يباع عددا من غري املأكول من الثياب وغريها ألنا وجدناها 

سن يف احليوان وصفة ال يوجد يف املأكول تفارقه فيما وصفت ويف أهنا الجتوز إال بصفة وذرع وجنس و
مثلها قال الشافعي وال يصلح على قياس قولنا هذا رمانة برمانتني عددا ال وزنا وال سفرجلة بسفرجلتني وال 
بطيخة ببطيختني وال يصلح أن يباع منه جنس مبثله إال وزنا بوزن يدا بيد كما نقول يف احلنطة والتمر وإذا 

يف بعضه على بعض يدا بيد وال خري فيه نسيئة وال بأس برمانة بسفرجلتني وأكثر  إختلف فال بأس بالفضل
عددا ووزنا كما ال يكون بأس مبد حنطة مبدي متر وأكثر وال مد حنطة بتمر جزافا أقل من احلنطة أو أكثر 

تكايالنه إذا كان الحيل إال ألنه إذا مل يكن يف الزيادة فيه يدا بيد الربا مل أبال أن ال يتكاياله ألين إمنا آمرمها ي
مثال مبثل فأما إذا جاز فيه التفاضل فأمنا منع إال بكيل كي اليتفاضل فال معىن فيه إن ترك الكيل حيرمه وإذا 
بيع منه جنس بشيء من جنسه مل يصلح عددا ومل يصلح إال وزنا بوزن وهذا مكتوب يف غري هذا املوضع 

يف مأكول وال مشروب حبال كما اليسلف الفضة يف الذهب وال  بعلله قال وال يسلف مأكوال وال مشروبا
يصلح أن يباع إال يدا بيد كما يصلح الفضة بالفضة والذهب بالذهب قال الشافعي وال يصلح يف شيء من 
املأكول أن يسلم فيه عددا ألنه الصفة له كصفة احليوان وذرع الثياب واخلشب وال يسلف إال وزنا معلوما 

ا إن صلح أن يكال وال أو كيال معلوم  
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يسلف يف جوز وال بيض وال رانج وال غريه عددا إلختالفه وأنه الحد له يعرف كما يعرف غريه قال   
وأحب إيل أن اليسلم جزاف من ذهب وال فضة وال طعام وال ثياب وال شيء وال يسلف شيء حىت يكون 



إن كان درمها فكذلك وبأنه وضح أو أسود أو ما يعرف به موصوفا إن كان دينارا فسكته وجودته ووزنه و
فإن كان طعاما قلت متر صيحاين جيد كيله كذا وكذلك إن كانت حنطة وإن كان ثوبا قلت مروى طوله 
كذا وعرضه كذا رقي  صفي  جيد وإن كان بعريا قلت ثنيا مهريا أمحر سبط اخلل  جسيما أو مربوعا تصف 

ا أسلفت فيه وبعت به عرضا دينا ال جيزىء يف رأيي غريه فإن ترك منه شيئا كل ما أسلفته كما تصف كل م
أو ترك يف السلف دينا خفت أن ال جيوز وحال ما أسلفته غري حال ما أسلفت فيه وهذا املوضع الذي 
خيالف فيه السلف بيع األعيان إال ترى أنه ال بأس أن يشتري الرجل إبال قد رآها البائع واملشتري ومل 

اها بثمر حائط قد بدا صالحه ورأياها وأن الرؤية منهما يف اجلزاف وفيما مل يصفاه من الثمرة أو املبيع يصف
كالصفة فيما أسلف فيه وأن هذا ال جيوز يف السلف أن أقول أسلفك يف مثر خنلة جيدة من خري النخل محال 

سنني فيكون يف سنة أمحل منه يف أو أقله أو أوسطه من قبل أن محل النخل خيتلف من وجهني أحدمها من ال
األخرى من العطش ومن شيء ال يعلمه إال اهلل عز وجل ويكون بعضها حمفا وبعضها موقرا فلما مل أعلم من 

أهل العلم تخالفا يف أهنم جييزون يف بيع األعيان اجلزاف والعني غري موصوفة ألن الرئية أكثر من الصفة 
وأجازوا يف بيع العني أن يكون إىل غري أجل ومل جييزوا يف بيع  ويردونه يف السلف ففرقوا بني حكمهما

السلف املؤجل أن يكون كان واهلل تعاىل أعلم أن يقول كما اليكون املبيع املؤجل إال معلوما مبا يعلم به مثله 
من صفة وكيل ووزن وغري ذلك فكذلك ينبغي أن يكون ما أبتيع به معروفا بصفة وكيل ووزن فيكون 

عروفا كما كان املبيع معروفا وال يكون السلم جمهول الصفة والوزن يف مغيب مل ير فيكون جمهوال الثمن م
بدين قال الشافعي ومن ذهب هذا املذهب ذهب إىل أن السلف إن إنتقض عرف املسلف رأس ماله ويكون 

معلوم الصفة عينا  معلوم الصفة مبعلوم الصفة وال يكون معلوم الصفة مبعلوم الصفة عينا جمهوال وال يكون
قال الشافعي وقد جند خالف من قال هذا القول مذهب حمتمال وإن كنا قد إخترنا ما وصفنا وذلك أن 

يقول قائل إن بيع اجلزاف إمنا جاز إذا عاينه اجملازف فكان عيان اجملازف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر أال 
ل أن يكون الدين إال موصوفا إذا كان غائبا فإن كان ترى أنه الجيوز أن يبتاع مثر حائط جزافا بدين وال حي

 الثمر حاضرا جزافا كاملوصوف غائبا قال الشافعي ومن قال 
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هذا القول اآلخر إنبغى أن جييز السلف جزافا من الدنانري والدراهم وكل شيء ويقول إن إنتقض السلف   
ه كما يشتري الدار بعينها بثمر حائط فينتقض البيع فيكون القول فالقول قول البائع ألنه املأخوذ منه مع ميين

يف الثمن قول البائع ومن قال القول األول يف أن ال جيوز يف السلف إال ما كان مقبوضا موصوفا كما 
يوصف ما سلف فيه غائبا قال ما وصفنا قال والقول األول أحب القولني إيل واهلل أعلم وقياس هذا القول 

ت أن ال يسلف مائة دينار يف مائة صاع حنطة ومائة صاع متر موصوفني إال أن يسمى رأس مال الذي إختر
كل واحد منهما ألن الصفقة وقعت وليس مثن كل واحد منهما معروفا قال الشافعي ولو سلف مائيت دينار 

قول من قبل أنه يف مائيت صاع حنطة مائة منهما إىل شهر كذا ومائة إىل شهر مسمى بعده مل جيز يف هذا ال
مل يسمي لكل واحد منهما مثنا على حدته وأهنما إذا أقيما كانت مائة صاع أقرب أجال من مائة صاع أبعد 
أجال منها أكثر يف القيمة وانعقدت الصفقة على مائيت صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن 

إن جعل كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان  قال الشافعي وقد أجازه غرينا وهو يدخل عليه ما وصفنا وأنه
قومه قبل أن جيب على بائعه دفعه وإمنا يقوم ما وجب دفعه وهذا مل جيب دفعه فقد إنعقدت الصفقة وهو 
غريه معلوم قال وال جيوز يف هذا القول أن تسلف أبدا يف شيئني تختلفني وال أكثر إال إذا مسيت رأس مال 

ه حىت يكون صفقة مجعت بيوعا تختلفة قال فإن فعل فأسلف مائة دينار يف كل واحد من ذلك الصنف وأجل
مائيت صاع حنطة منهما مائة بستني دينارا إىل كذا وأربعون يف مائة صاع حتل يف شهر كذا جاز ألن هذه 
 وإن كانت صفقة فإهنا وقعت على بيعتني معلومتني بثمنني معلومني قال الشافعي وهذا تخالف لبيوع األعيان
يف هذا الوضع ولو ابتاع رجل من رجل مبائة دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع مترا ومائة صاع جلجالن 
جاز وإن مل يسمي لكل صنف منه مثنه وكان كل صنف منه بقيمته من املائة وال  1ومائة صاع بلسن 

ماليس حبقك إما  جيوز أن يسلف يف كيل فيأخذ بالكيل وزنا وال يف وزن فيأخذ بالوزن كيال ألنك تأخذ
أنقص منه وإما أزيد إلختالف الكيل والوزن عندما يدخل يف املكيال وثقله فمعىن الكيل تخالف يف هذا ملعىن 
الوزن قال الشافعي وهكذا إن أسلم إليه يف ثوبني أحدمها هروي واآلخر مروي موصوفني مل جيز السلف يف 

ثوبني مرويني ألهنما اليستوبان ليس هذا واحد منهما حىت يسمى رأس مال كل واحد منها وكذلك 
كاحلنطة صنفا وال كالتمر صنفا ألن هذا اليتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن لو أسلم يف حنطتني مسراء 

 وحمموله مكيلتني مل جيز حىت يسمى رأس مال كل 
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واحد منهما ألهنما يتباينان     
وز والكيل باب مجاع ما جيوز يف السلف وما ال جي   

قال الشافعي رمحه اهلل وأصل ما بنيت عليه يف السلف وفرقت بينه داخل يف نص السنة وداللتها واهلل أعلم  
ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر بالسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم فموجود يف 

 عليه وسلم فيما يكون علم البائع واملشتري يف أمره صلى اهلل عليه وسلم أن ما أذن فيه رسول اهلل صلى اهلل
صفقته سواء قال وإذا وقع السلف على هذا جاز وإذا اختلف علم البائع واملشتري فيه أو كان مما الحياط 

بصفته مل جيز ألنه خارج من معىن ماأذن فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمنا تبايع الناس بالكيل والوزن 
صفت بني أنه معلوم عندهم أن امليزان يؤدي ما أبتيع معلوما واملكيال معلوم كذلك أو قريب على معىن ما و

منه وأن ما كيل مث مأل املكيال كله ومل يتجاف فيه شيء حىت يكون ميأل املكيال ومن املكيال شيء فارغ 
 ممتل  مل يكن للمكيال جاز ولو جاز أن يكال ما يتجاىف يف املكيال حىت يكون املكيال يرى ممتلئا وبطنه غري

معىن وهذا جمهول ألن التجايف خيتلف فيها يقل ويكثر فيكون جمهوال عند البائع واملشتري واملبيع يف السنة 
واإلمجاع ال جيوز أن يكون جمهوال عند واحد منهما فإن مل جيز بأن جيهله أحد التبايعني بأن جيهاله معا قال 

عليه وسلم إذ هناهم عن السلف إال بكيل ووزن وأجل معلوم كما  وموجود يف حديث رسول اهلل صلى اهلل
وصفت قبل هذا وأهنم كانوا يسلفون يف التمر السنة والسنتني والتمر يكون رطبا والرطب ال يكون يف 

السنتني كلتيهما موجودا وإمنا يوجد يف حني من السنة دون حني وإمنا أجزنا السلف يف الرطب يف غري حينه 
أخذه يف حني يكون فيه موجودا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أجاز السلف يف السنتني والثالث  إذا تشارطا

موصوفا ألنه مل ينه أن يكون إال بكيل ووزن وأجل ومل ينه عنه يف السنتني والثالث ومعلوم أنه يف السنة 
ط بعينه إىل يوم واحد والسنتني غري موجود يف أكثر مدهتما وال يسلف يف قبضة وال مد من رطب من حائ

ألنه قد تأيت عليه اآلفة وال يوجد يف يوم وإذا مل جيز يف أكثر من يوم وإمنا السلف فيما كان مأمونا وسواء 
  القليل والكثري ولو أجزت هذا يف مد رطب مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم من حائط

 ID ' '   وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: ( شوالبست من  إمنا حذفت  :(
 اهلاء من ستة ألن 

  



العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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باب السلف يف الكيل    
قال الشافعي رمحة اهلل أخربنا مسلم بن خالد عن إبن جريح عن عطاء أنه قال ال دق وال رذم وال زلزلة قال  

الشافعي من سلف يف كيل فليس له أن يدق ما يف املكيال وال يزلزله وال يكنف بيده على رأسه فله ما أخذ 
يف كيل شيء خيتلف يف املكيال مثل ما ختتلف خلقته ويعظم ويصلب ألنه قد  املكيال وليس له أن يسلف

يبقى فيما بني لك خواء ال شيء فيه فيكون كل واحد منهما ال يدري كم أعطى وكم أخذ إمنا املكيال 
 ليمأل وما كان هكذا مل يسلف فيه إال وزنا وال يباع أيضا إذا كان وهكذا كيال حبال ألن هذا إذا بيع كيال
مل يستوف املكيال وال بأس ان يسلف يف كيل مبكيال قد عطل وترك إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل 
من أهل العلم به فإن كان اليوجد عدالن يعرفانه أو أراه مكيال فقال تكيل يل به مل جيز السلف فيه وهكذا 

لسلف فيه ومن الناس من أفسد السلم القول يف امليزان ألنه قد يهلك وال يعرف قدره وخيتلفان فيه فيفسد ا
يف هذا وأجازه يف أن يسلف الشيء جزافا ومعنامها واحد وال خري يف السلف يف مكيل إال موصوفا كما 

 وصفنا يف صفات الكيل والوزن 
باب السلف يف احلنطة    
ذا كان الذي يسلف قال الشافعي رمحة اهلل تعاىل والسلف يف البلدان كلها سواء قل طعام البلدان أو كثر فإ 

فيه يف الوقت الذي حيل فيه الخيتلف ووصف احلنطة فقال حمموله أو مولوده أو بوزجنانية وجيده أو رديه من 
صرام عامها أو من صرام عام أول ويسمى سنته وصفاته جاز السلف وإن ترك من هذا شيئا مل جيز من قبل 

املوضع الذي يقبضها فيه األجل الذي يقبضها إليه  إختالفها وقدمها وجداثتها وصفائها قال الشافعي ويصف



فإن ترك من هذا شيئا مل جيز قال الشافعي وقال غرينا إن ترك صفة املوضع الذي يقبضها فيه فال بأس 
ويقبضها حيث أسلفه قال الشافعي وقد يسلفه يف سفر يف بلدة ليست بدار واحد منهما وال قرهبا طعام فلو 

ه وبالذي سلفه ويسلفه يف سفر يف حبر قال وكل ما كان حلمله مؤنه من طعام يكلف احلمل إليها أضر ب
وغريه مل جيز عندي أن يدع شرط املوضع الذي يوفيه إياه فيه كما قلت يف الطعام وغريه ملا وصفت وإذا 

سلف يف حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها نقيه من التنب والقصل واملدر واحلصى والزوان والشعري وما 
خالطها من غريها ألنا لو قضينا عليه أن يأخذها وفيها من هذا شيء كنا مل نوفه مكيله قسطه حني خلطها 

 بشء من هذا ألن له موقعا من مكيال فكان لو أجرب على أخذ هذا 
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فعي وال أجرب على أخذ أقل من طعامه بأمر ال يعرفه ومكيله مل يسلف فيها من هذا اليعرفها قال الشا  
 يأخذ شيئا مما أسلف فيه متعيبا بوجه من الوجوه سوس وال ما أصابه وال غريه وال 

باب السلف يف الذرة    
قال الشافعي رمحة اهلل والذره كاحلنطة توصف جبنسها ولوهنا وجودهتا وردائتها وجدهتا وعتقها وصرام عام  

جيز قال الشافعي وقد تدفن الذرة وبعض الدفن كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها فإن ترك من هذا شيء مل 
عيب هلا فما كان منه هلا عيبا مل يكن للبائع أن يدفعه إىل املبتاع وكذلك كل عيب هلا وعليه أن يدفع إليه 
ذرة بريه نقيه من حشرها إذا كان احلشر عليها كما كمام احلنطة عليها قال الشافعي وما كان منها إىل 

لون ألعاله كلون أعلى التفاح واألرز وليس بقشرة عليه تطرح عنه الكما تطرح خنالة  احلمرة ما هو باحلمرة
احلنطة بعد الطحن فأما قبل الطحن واهلرس فال يقدر على طرحها وإمنا قلنا ال جيوز السلف يف احلنطة يف 

نفس احلبة أكمامها وما كان من الذرة يف حشرها ألن احلشر واألكمام غالفان فوق القشرة اليت هي من 
اليت هي إمنا هي للحبة كما هي من خلقتها ال تتميز ما كانت احلبة قائمة إال بطحن أو هرس فإذا طرحت 
هبرس مل يكن للحبة بقاء ألهنا كمال خلقتها كاجللد تكمل به اخللقة ال يتميز منها واألكمام واحلشر يتميز 

ى أحد بأن يقول يف اجلوز واللوز يكون عليه ويبقى احلب حباله ال يضر به طرح ذلك عنه قال فإن شبه عل
القشر فاجلوز واللوز مما له قشر ال صالح له إذا رفع إال بقشره ألنه إذا طرح عنه قشره مث ترك عجل فساده 
واحلب يطرح قشره الذي هو غري خلقته فيبقى اليفسد قال الشافعي والقول يف الشعري كهو يف الذرة تطرح 



كقشر حبة احلنطة املطروح عنها أكمامها فيجوز أن يدفع بقشره الالزم خللقته  عنه أكمامة وما بقي فهو
كما جيوز يف احلنطة قال الشافعي ويوصف الشعري كما توصف الذرة واحلنطة وإذا إختلف أجناسه ويوصف 

كل خنس من احلب ببلده فإن كان حبه تختلفا يف جنس واحد وصف بالدقه واحلدارة إلختالف الدقه 
ة حىت يكون صفة من صفاته إن تركت أفسدة السلف وذلك أن اسم اجلودة يقع عليه وهو دقي  واجلدار

  ويقع عليه وهو حادر وخيتلف يف حاليه فيكون الدقي  أقل مثنا من احلادر
 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب

 وال 
  

  . جاهل غيبيتوقف فيه إال  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
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باب العلس    
قال الشافعي رمحه اهلل العلس صنف من احلنطة يكون فيه حبتان يف كمام فيترك كذلك ألنه أبقى له حىت  

خفيفه فيلقى عنه كمامه ويصري حبا صحيحا مث يستعمل قال الشافعي  يراد إستعماله ليؤكل فيلقى يف رحى
والقول فيه كالقول يف احلنطة يف أكمامها ال جيوز السلف فيه إال ملقى عنه كمامه خبصلتني إختالف الكمام 
وتغيب احلب فال يعرف بصفة والقول يف صفاته وأجناسة إن كانت له وحدارته ودقته كالقول يف احلنطة 

والشعري جيوز فيه ما جيوز فيها ويرد منه  والذرة  

باب القطنية    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال جيوز أن يسلف يف شيء من القطنية شيء يف أكمامة حىت تطرح عنه فريى  

فال جيوز حىت يسمى محصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا وكل صنف منها على حدته وإن اختلف ذلك 
الذي يعرف به جنسه كما قلنا يف احلنطة والشعري والذرة وجيوز فيه ما جاز فيها وصف كل صنف منه بامسه 



ويرد منه مارد منها وهكذا كل صنف من احلبوب أرز أو دخن أو سلت أو غريه يوصف كما توصف 
احلنطة وتطرح عنه كمامة وما جاز يف احلنطة والشعري جاز فيها وما أنتقض فيها أنتقض فيه قال الشافعي 

حلبوب صنف مبا يدخلها مما يفسدها أو جيربها وقشوره عليه كقشور احلنطة عليها يباع هبا ألن وكل ا
  القشور ليست بأكمام

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   قد ثبت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني  :  

  
سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت  :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

ن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميك    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
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باب السلف يف الرطب والتمر    
مر كالقول يف احلبوب ال جيوز أن يسلف يف متر حىت يصفه برنيا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل والقول يف الت 

أو عجوة أو صيحانيا أو برديا فإذا اختلفت هذه األجناس يف البلدان فتباينت مل جيز أن يسلف فيها حىت 
يقول من بردى بالد كذا أو من عجوة بالد كذا وال جيوز أن يسمى بلدا إال بلدا من الدنيا ضخما واسعا 

ات الذي يسلم فيه يؤمن بإذن اهلل تعاىل أن تأتى اآلفه عليه كله فتنقطع مثرته يف اجلديد إن اشترط كثري النب
جديده أو رطبه إذا سلف يف رطبه قال ويوصف فيه حادرا أو عبال ودقيقا وجيدا ورديئا ألنه قد يقع إسم 

در فمعىن ردائته غري الدقة قال اجلودة على ما فيه الدقة وعلى ما هو أجود منه ويقع إسم الردائة على احلا
الشافعي وإذا سلفت يف متر مل يكن عليه أن يأخذه إال جافا ألنه ال يكون مترا حىت جيف وليس له أن يأخذ 
مترا معيبا وعالمة العيب أن يراه أهل البصر به فيقولون هذا عيب فيه وال عليه أن يأخذ فيه حشفة واحده 

 ذلك من مستحشفة وما عطش وأضر به العطش منه ألن هذا كله وهي معيبه وهي نقص من ماله وال غري
عيب فيه ولو سلف فيه رطبا مل يكن عليه أن يأخذ يف الرطب بسرا وال مذنبا وال يأخذ إال ما ارطب كله 
وال يأخذ مما أرطب كله مشدخا وال قدميا قد قارب أن يتمر أو يتغري ألن هذا إما غري الرطب وإما عيب 

صناف الرطب والتمر كله وأصناف العنب وكل ما أسلم فيه رطبا أو يابسا من الفاكهة قال الرطب وهكذا أ
الشافعي وال يصلح السلف يف الطعام إال يف كيل أو وزن فأما يف عدد فال وال بأس أن يسلف يف التني يابسا 

بأس أن يسلف فيما ويف الفرسك يابسا ويف مجيع ما ييبس من الفاكهة يابسا بكيل كما يسلف يف التمر وال 
كيل منه رطبا كما يسلم يف الرطب والقول يف صفاته وتسميته وأجناسه كالقول يف الرطب سواء الخيتلف 

فإن كان فيه شيء بعض لونه خري من بعض مل جيز حىت يوصف اللون كما الجيوز يف الرقي  إال صفة األلوان 
باأللوان أو بالعظم مل جيز فيه إال أن يوصف  قال وكل شيء إختلف فيه جنس من األجناس املأكوله فتفاضل

بلونه وعظمه فإن ترك شيء من ذلك مل جيز وذلك أن اسم اجلودة يقع على ما يدق ويعظم منه ويقع على 
أبيضه وأسوده ورمبا كان أسوده خري من أبيضه وأبيضه خري من أسوده وكل الوزن والكيل جيتمع يف أكثر 

ه إن شاء اهلل تعاىل قال الشافعي ولو أسلم رجل يف جنس من التمر فأعطى معانيه وقليل ما يباين به مجلت
أجود منه أو أردأ بطيب نفس من املتبايعني الإبطال لشرط بينهما مل يكن بذلك بأس وذلك أن هذا قضاء ال 

 بيع ولكن لو أعطى مكان التمر 
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نف الذي له فهذا بيع ما مل يقبض بيع التمر باحلنطة قال حنطة أو غري التمر مل جيز ألنه أعطاه من غري الص  

الشافعي وال خري يف السلف يف شيء من املأكول عددا ألنه ال حياط فيه بصفه كما حياط يف احليوان بسن 
وصفه وكا حياط بالثياب بذرع وصفة وال بأس أن يسلم فيه كله بصفة ووزن فيكون الوزن فيه يأيت على ما 

يف الثوب وال بأس أن يسلف يف صنف من اخلربز بعينه ويسمى منه عظاما أو صغارا أو  يأيت عليه الذرع
خربز بلد وزن كذا وكذا فما دخل امليزان فيه من عدد ذلك مل ينظر فيه إىل العدد إذا وقعت على ما يدخل 

اختلفا يف عظامه امليزان أقل الصفة ونظر إىل الوزن كما ال ينظر يف موزون من الذهب والفضة إىل عدد وإذا 
وصغاره فعليه أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم العظم وأقل ما يقع اسم صفته مث يستوفيه منه موزونا وهكذا 
السفرجل والقثاء والفرسك وغريه مما يبيعه الناس عددا وجزافا يف اوعيته ال يصلح السلف فيه إال موزونا 

يبقى من املكيال شيء فارغ ليس فيه شيء مل يسلف فيه  ألنه خيتلف يف املكيال وما اختلف يف املكيال حىت
كيال قال وإن اختلف فيه أصناف ما سلف من قثاء وخربز وغريه مما ال يكال مسى كل صنف منها على 
حدته وبصفته ال جيزئه غري ذلك فإن ترك ذلك فالسلف فاسد والقول يف افساده وإجازته إذا اختلفت 

من احلنطة والتمر وغريمها اجناسه كالقول فيما وصفنا قبله   

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

يل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليا    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  



ك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذل   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   : ( شوالستة من   مع سقوط األيام وهو غريب  (
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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باب مجاع السلف يف الوزن    
قال الشافعي رمحه اهلل وامليزان تخالف للمكيال يف بعض معانيه وامليزان أقرب من اإلحاطة وأبعد من أن  
لف فيه أهل العلم من املكيال ألن ما يتجاىف وما اليتجاىف يف امليزان سواء ألنه إمنا يصار فيه كله إىل ان خيت

يوجد بوزنه واملتجاىف يف املكيال يتباين تباينا بينا فليس يف شيء مما وزن اختالف يف الوزن يرد به السلف 
 يفسد شيء مما سلف فيه وزنا معلوما إال من قبل اختالفه يف الوزن كما يكون فيما وصفنا من الكيل وال

من قبل غري الوزن وال بأس أن يسلف يف شيء وزنا وإن كان يباع كيال وال يف شيء كيال وإن كان يباع 
وزنا إذا كان مما ال يتجاىف يف املكيال مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع باملدينه يف عهد النيب صلى اهلل 

نا فال بأس ان يسلف فيه كيال وإن كان يباع كيال فال بأس أن يسلف فيه وزنا عليه وسلم ومن بعده وز
ومثل السمن والعسل وما أشبهه من اإلدام فإن قال قائل كيف كان يباع يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ة تباع وزنا وداللة قلنا اهلل أعلم أما الذي أدركنا املتبايعني به عليه فأما ما قل منه فيباع كيال واجلملة الكثري
األخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر رضي اهلل عنه الآكل مسنا ما دام السمن يباع باألواقي 
وتشبه األواقي أن تكون كيال وال يفسد السلف الصحيح العقد يف الوزن إال من قبل الصفة فإن كانت 



ه واختلفت أمثانه مل جيز ألنه جمهول عند أهل العلم الصفة ال تقع عليه وكان إذا اختلف صفاته تباينت جودت
به وما كان جمهوال عندهم مل جيز قال الشافعي وإن سلف يف وزن مث أراد إعطاءه كيال مل جيز من قبل أن 

الشيء يكون خفيفا ويكون غريه من جنسه أثقل منه فإذا أعطاه إياه باملكيال أقل أو اكثر مما سلفه فيه فكان 
الواجب من الطعام الواجب متفاضال أو جمهوال وإمنا جيوز أن يعطيه معلوما فإن أعطاه حقه  أعطاه الطعام

فذلك الذي ال يلزمه غريه وإن أعطاه حقه وزاده تطوعا منه على غري شيء كان يف العقد فهذا نائل من قبله 
ال بأس به فأما أن فإن أعطاه أقل من حقه وأبرأه املشتري مما بقي عليه فهذا شيء تطوع به املشتري ف

اليعمدا تفضال ويتجازفا مكان الكيل يتجازفان وزنا فإن جاز هذا جاز أن يعطيه أيضا جزافا وفاء من كيل 
  ال عن طيب أنفس منهما عن فضل عرفه أحدمها قبل صاحبه

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء
 مع 
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
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تفريع الوزن من العسل    
قال الشافعي رمحه اهلل أقل ما جيوز به السلف يف العسل أن يسلف السلف يف كيل أو وزن معلوم و أجل  

ه جديدا ويقول عسل وقت كذا للوقت الذي يكون فيه فيكون يعرف يوم يقبه جدته معلوم وصفة معلوم
من قدمه وجنس كذا وكذا منه قال والصفه أن يقول عسل صاف أبيض من عسل بلد كذا جبدا أو رديئا 
قال ولو ترك قوله يف العسل صافيا جاز عندي من قبل أنه إذا كان له عسل مل يكن عليه أن يأخذ مشعا يف 

سل وكان له أن يأخذ عسال والعسل والصايف وجهان صاف من الشمع وصاف يف اللون قال الشافعي الع
وإن سلف يف عسل صاف وأتى بعسل قد صفي بالنار مل يلزمه ألن النار تغري طعمه فينقص مثنه ولكن 



با فيه قال يصفيه له بغري نار فإن جاءه بعسل غري صاف اللون فذلك عيب فيه فال يلزمه أخذه إذا كان عي
الشافعي فإن سلف يف عسل فجاءه بعسل رقي  أريه أهل العلم بالعسل فإن قالوا هذه الرقه يف هذا اجلنس 
من هذا العسل عيب ينقص مثنه مل يكن عليه أن يأخذه وإن قالوا هكذا يكون هذا العسل وقالوا رق حلر 

سل برأ وقال عسل صعتر أو عسل صرو البالد أو لعله غري عيب يف نفس العسل لزمه أخذه قال ولو قال ع
أو عسل عشر ووصف لونه وبلده فأتاه باللون والبلد وبغري الصنف الذي شرط له أدىن أو أرفع مل يكن عليه 

أخذه إمنا يرده بأحد أمرين أحدمها نقصان عما سلف فيه واآلخر أن كل جنس من هذه قد يصلح ملا ال 
ه غريه أو جيمعهما وال جيوز أن يعطي غريه ما شرط إذا اختلفت يصلح له غريه أو جيزىء فيما ال جيزىء في

منافعهما قال وما وصفت من عسل بر وصعتر وغريه من كل جنس من العسل يف العسل كاألجناس 
املختلفه يف السمن ال جتزىء إال صفته يف السلف وإال فسد السلف أال ترى أين لو أسلمت يف مسن ووصفته 

ل أن مسن املعزى تخالف مسن الضأن وأن مسن الغنم كلها تخالف البقر ومل أصف جنسه فسد من قب
واجلواميس فإذا مل تقع الصفه على اجلنس مما خيتلف فسد السلف كما يفسد لو سلفته يف حنطة ومل أسم 

جنسها فأقول مصريه أو ميانيه أو شاميه وهكذا لو ترك أن يصف العسل بلونه فسد من قبل أن أمثاهنا 
جودة األلوان وموقعها من األعمال يتباين هبا وهكذا لو ترك صفة بلده فسد الختالف أعسال  تتفاضل على

البلدان كاختالف طعام البلدان وكاختالف ثياب البلدان من مروى وهروي ورازي وبغدادي وهكذا ولو 
 ترك أن يقول عسل حديث من عسل وقت كذا من قبل اختالف ما قدم من العسل وحدث وإذا قال عسل

 وقت كذا فكان ذلك العسل يكون يف رجب ومسي 
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أجله رمضان فقد عرف كم مر عليه وهذا هكذا يف كل ما خيتلف فيه قدميه وجديده من مسن أو حنطة أو   
غريمها قال الشافعي وكل ما كان عند أهل العلم به عيب يف جنس ما سلف فيه مل يلزمه السلف وكذلك 

املشروطة منه فلو شرط عسل من عسل الصرو وعسل بلد كذا ويكون كذا فأتى  كل ما خالف الصفة
بالصفة يف اللون وعسل البلد فقيل ليس هذا صروا خالصا وهذا صرو وغريه مل يلزمه كما يكون مسن بقر لو 
خلطه يف كذا وكذا رطال من عسل أو يف مكيال عسل بشمعه كان فاسدا كثري الشمع وقلته وثقله وخفته 



لو قال أسلم إليك بسمن الغنم مل يلزم من سلف واحدا من السمنني ولو قال أسلمت إليك يف شهد  وكذا
 بوزن أو عدد ألنه ال يعرف ما فيه من العسل والشمع 

باب السلف يف السمن    
قال الشافعي رمحه اهلل والسمن كما وصفت من العسل وكل مأكول كان يف معناه كما وصفت منه  

مسن ماعز أو مسن ضأن أو مسن بقر وإن كان مسن اجلواميس خيالفها قال مسن جواميس ال ويقول يف السمن 
جيزىء غري ذلك وإن كان ببلد خيتلف مسن اجلنس منه قال مسن غنم كذا وكذا كما يقال مبكة مسن ضأن 

القول يف جندية ومسن ضأن هتامية وذلك أهنما يتباينان يف اللون والصفة والطعم والثمن قال والقول فيه ك
العسل قبله فما كان عيبا وخارجا من صفة السلف مل يلزم السلف والقدمي من السمن يتبني من القدمي من 

  العسل ألنه أسرع تغريا منه والسمن منه ما يدخن ومنه ما ال يدخن فال يلزم املدخن ألنه عيب فيه
 ID ' '   تعاىل وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله يتربصن ) :

 بأنفسهن أربعة 
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ه قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفت    
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
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السلف يف الزيت    
 والزيت إذا اختلف مل جيز فيه إال أن يوصف بصفته وجنسه وإن كان قدمه يغريه قال الشافعي رمحه اهلل 

وصفه باجلده أو مسي عصري عام كذا حىت يكون قد أتى عليه ما يعرفه املشتري والبائع والقول يف عيوبه 
 وإختالفه كالقول يف عيوب السمن والعسل قال واآلدام كلها اليت هي أوداك السليط وغريه إن اختلف

نسب كل واحد منها إىل جنسه وإن اختلف عتيقها وحديثها نسب اىل احلداثة والعت  فأن باينت العسل 
والسمن يف هذا فكانت اليقلبها الزمان وال تغري قلت عصري سنة كذا وكذا ال جيزئه غري ذلك والقول يف 

ها مل يلزم مشتريه إال أن عيوهبا كالقول يف عيوب ما قبلها كل ما نسبه أهل العلم إىل العيب يف جنس من
يشاء هو متطوعا قال وال خري يف أن يقول يف شيء من األشياء أسلم إليك يف أجود ما يكون منه ألنه ال 
يوقف على حد أجود ما يكون منه أبدا فأما أردأ ما يكون منه فاكرهه وال يفسد به البيع من قبل أنه إن 

الفضل وغري خارج من صفة الرداءة كله قال وما اشترى أعطى خريا من أردأ ما يكون منه كان متطوعا ب
من اآلدام كيال اكتيل وما اشترى وزنا بظروفه مل جيز شراؤه بالوزن يف الظروف إلختالف الظروف وأنه ال 

يوقف على حد وزهنا فلو اشترى جزافا وقد شرط وزنا فلم يأخذ ما عرف من الوزن املشترى إال أن 
بعد وزن الزيت يف الظروف بأن يدع ما يبقى له من الزيت وإن مل يتراضيا وأراد يتراضيا البائع واملشتري 

الالزم هلما وزنت الظروف قبل أن يصب فيها اإلدام مث وزنت مبا يصب فيها مث يطرح وزن الظروف وإن 
كان فيها زيت وزن فرغت مث وزنت الظروف مث ألقي وزهنا من الزيت وما أسلف فيه من اإلدام فهو له 

ف من الرب والعكر وغريه مما خالف الصفاءصا   

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك
 حيتاج إىل نقل 

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  



وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
ء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفرا    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  
   
 

 923 :صفحة 
 
   
السلف يف الزبد    
بد ضأن أو زبد بقر ويقول قال الشافعي رمحه اهلل السلف يف الزبد كهو يف السمن يسمى زبد ماعز أو ز 

جندي أو هتامي ال جيزىء غريه ويشرطه مكيال أو موزونا وبشرطه زبد يومه ألنه يتغري يف غده بتهامة حىت 
حيمض ويتغري يف احلر ويتغري يف الربد تغريا دون ذلك وبنجد يؤكل غري أنه اليكون زبد يومه كزبد غده فإن 

للمسلف أن يعطيه زبدا جنيخا وذلك أنه حينئذ ليس بزبد يومه ترك من هذا شيئا مل جيز السلف فيه وليس 
وإمنا هو زبد تغري فأعيد يف سقاء فيه لنب تخض ليذهب تغريه فبكون عيبا يف الزبد ألنه جدده وهو غري جديد 
ومن أن الزبد يرق عن أصل خلقته ويتغري طعمه والقول فيما عرفه أهل العلم به عيبا أنه يرد به كالقول فيما 

صفنا قبله و  

السلف يف اللنب    



قال الشافعي رمحه اهلل و جيوز السلف يف اللنب كما جيوز يف الزبد ويفسد كما يفسد فس الزبد بترك أن  
يقول ماعز أو ضأن أو بقر وإن كان إبال أن يقول لنب غواد أو أوراك أو مخيصة ويقول يف هذا كله لنب 

ملعلفة وتفاضلها يف الطعم والصحه والثمن وفأي هذا سكت عنه مل الراعية واملعلفة إلختالف البان الرواع وا
جيز معه السلم ومل جيز إال بأن يقول حليبا أو يقول لنب يومه ألنه يتغري يف غده قال الشافعي واحلليب ما 
حيلب من ساعته وكان منتهى حد صفة احلليب أن تقل حالوته فذلك حني ينتقل إىل أن خيرج من اسم 

وإذا اسلف فيه بكيل فليس له أن يكيله برغوته ألهنا تزيد يف كيله وليست بلنب تبقى بقاء اللنب احلليب قال 
ولكن إذا سلف فيه وزنا فال بأس عندي أن يزنه برغوته ألهنا ال تزيد يف وزنه فإن زعم أهل العلم أهنا تزيد 

لف يف لنب تخيض ألنه اليكون يف وزنه فال يزنه حىت تسكن كما اليكيله حىت تسكن قال وال خري يف أن يس
تخيضا إال بإخراج زبده وزبده الخيرج إال باملاء وال يعرف املشتري كم فيه من املاء خلفاء املاء يف النب وقد 

جيهل ذلك البائع ألنه يصب فيه بغري كيل ويزيده مره بعد مره واملاء غري اللنب فال يكون على احد أن يسلف 
املد لبنا وعشره ماء ألنه المييز بني مائه حينئذ ولبنه وإذا كان املاء جمهوال يف مد لنب فيعطى تسعة أعشار 

كان افسد له ألنه اليدري كم أعطى من لنب وماء قال وال خري يف أن يسلف يف لنب ويقول حامض ألنه قد 
فيأخذ  يسمى حامضا بعد يوم و يومني وأيام وزيادة محوضته زيادة نقص فيه ليس كاحللو الذي يقال له حلو
له أقل ما يقع عليه اسم احلالوة مع صفة غريها وما زاد على أقل ما يقع عليه اسم احلالوة زيادة خري 

 للمشتري وتطوع من البائع وزيادة محوضة اللنب كما 
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وصفت نقص على املشتري وإذا شرط لنب يوم أو لنب يومني فإمنا يعين ما حلب من يومه وما حلب من   
ومني فيشترط غري حامض ويف لنب اإلبل غري قارص فأن كان ببلد ال ميكن فيه إال أن حيمض يف تلك املده ي

فال خري يف السلف فيه هبذه الصفة ملا وصفت من أنه ال يوقف على حد احلموضة وال حد قارص فيقال هذا 
وصفنا يف املسأله قبله وال  أول وقت محض فيه أو قرص فيلزمه إياه وزايدة احلموضة فيه نقص للمشتري كما

خري يف بيع اللنب يف ضروع الغنم وإن اجنمع فيها حلبة واحده ألنه اليدري كم هو وال كيف هو وال هو 
بيع عني ترى وال شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل وهذا خارج مما جيوز يف بيوع املسلمني قال 



سار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن موسى عن سليمان بن ي
 على ظهور الغنم 

السلف يف اجلنب رطبا ويابسا    
قال الشافعي رمحه اهلل والسلف يف اجلنب رطبا طريا كالسلف يف اللنب فال جيوز إال بأن يشرط صفة جنب  

اءة فيه صفة حياط هبا يومه أو يقول جبنا رطبا طريا ألن الطراء منه معروف والغاب منه مفارق للطرى فالطر
وال خري يف أن يقول غاب ألنه إذا زايل الطراء كان غابا وإذا مرت له أيام كان غابا ومرور األيام نقص له 
كما كثرة احلموضة نقص يف اللنب الجيوز أن يقول غاب ألنه الينفصل أول ما يدخل يف الغبوب من املنزله 

كاجلواب يف محوضة اللنب وال خري يف السلف فيه إال بوزن اليت بعدها فيكون مضبوطا بصفة واجلواب فيه 
فأما بعدد فال خري فيه ألنه الخيتلف فال يقف البائع وال املشتري منه على حد معروف ويشترط فيه جنب 

ماعز أو جنب ضائن أو جنب بقر كما وصفنا يف اللنب ومها سواء يف هذا املعىن قال واجلنب الرطب لنب يطرح 
فيتميز ماءه ويعزل خاثر لبنه فيعصر فإذا سلف فيه رطبا فال أبايل امسي صغارا ام كبارا وجيوز اذا فيه األنافح 

وقع عليه اسم اجلنب قال وال بأس بالسلف يف اجلنب اليابس وزنا وعلى ما وصفت من جنب ضائن او بقر 
دان خيتلف وهو أحب إىل لو فأما اإلبل فال احسبها يكون هلا جنب ويسميه جنب بلد من البلدان ألن جنب البل

قال ما جنب منذ شهر أو منذ كذا أو جنب عامه إذا كان هذا يعرف ألنه قد يكون إذا دخل يف حد اليبس 
أثقل منه إذا تطاول جفوفه قال لو ترك هذا مل يفسده ألنا جنيز مثل هذا يف اللحم واللحم حني يسلخ أثقل 

يكاد يكون أقل نقصانا منه بعد شهر أو أكثر وال جيوز إال  منه بعد ساعةمن جفوفه والثمر يف أول ما ييبس
أن يقال جنب غري قدمي فكل ما أتاه به فقال أهل العلم به ليس يقع على هذا اسم قدمي أخذه وإن كان بعضه 

 أطرى من بعض ألن السلف أقل 
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ري يف أن يقول جنب عتي  وال قدمي ألن ما يقع عليه اسم الطراءة واملسلف متطوع مبا هو أكثر منه وال خ  
أقل ما يقع عليه اسم العتي  والقدمي غري حمدود وكذلك أخره غري حمدود وكل ما تقدم يف اسم العتي  

فازدادت الليايل مرورا عليه كان نقصا له كما وصفنا قبله يف محوضة اللنب وكل ما كان عيبا يف اجلنب عند 
وضة طعم أو غريه مل يلزم املشتري أهل العلم به من افراط ملح أو مح  



السلف يف اللبا    
قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس بالسلف يف اللبا بوزن معلوم وال خري فيه إال موزونا وال جيوز مكيال من  

قبل تكبسه وجتافيه يف املكيال والقول فيه كالقول يف اللنب واجلنب يصف ماعزا أو ضائنا أو بقرا أو طريا 
أقل ما يقع عليه اسم الطراءة ويكون البائع متطوعا مبا هو خري من ذلك وال يصلح أن يقول غري  فيكون له

 الطري ألن ذلك كما وصفت غري حمدود األول واآلخر والتزيد يف البعد 
الصوف والشعر    
وم واحد قال الشافعي رمحه اهلل وال خري يف أن يسلم يف صوف غنم بأعياهنا وال شعرها إذا كان ذلك إىل ي 

فأكثر وذلك أنه قد تأيت اآلفة عليه فتذهبه أو تنقصه قبل اليوم وقد يفسد من وجه غري هذا وال خري يف أن 
بسلم يف ألبان غنم بأعياهنا وال زبدها وال مسنها وال لبئها وال جبنها وإن كان ذلك بكيل معلوم ووزن معلوم 

فيه منها وتأيت عليها بغري هالكها فتقطع ما يكون منه  من قبل أن اآلفه تأيت عليها فتهلكها فينقطع ما اسلف
ما اسلم فيه منها أو تنقصه وكذلك الخري فيه ولو حلبت لك حني تشتريها ألن اآلفه تأيت عليها قبل 

االستيفاء قال الشافعي وذلك أنا لو أجزنا هذا فجاءت اآلفه عليها بأمر يقطع ما اسلف فيه منها أو بعضه 
ئع مبثل الصفه اليت اسلفه فيها كنا ظلمناه ألنه بائع صفه من غنم بعينها فحولناها إىل غنم فرددناه على البا

غريها وهو لو باعه عينا فهلكت مل حنوله إىل غريها ولو مل حنوله اىل غريها كنا اجزنا أن يشتري غري عني 
ملسلمني ما ليس منها إمنا بعينها وغري مضمون عليه بصفه يكلف اإلتيان به مىت حل عليه فأجزنا يف بيوع ا

بيوع املسلمني بيع عني بعينها ميلكها املشتري على البائع أو صفه بعينها ميلكها املشتري على البائع ويضمنها 
حىت يؤديها إىل املشتري قال وإذا مل جيز أن يسلم الرجل اىل الرجل يف متر حائط بعينه وال يف حنطة أرض 

تقع يف الثمرة والزرع كان لنب املاشية ونسلها كله يف هذا املعىن تصيبها بعينها ملا وصفت من اآلفات اليت 
اآلفات كما تصيب الزرع والثمر وكانت اآلفات اليه يف كثري من احلاالت أسرع قال وهكذا كل ما كان 

 من سلك يف عني بعينها تنقطع من 
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لذي يشترط فيه حمله موجودا يف البلد الذي يشترط ايدي الناس وال خري يف السلف حىت يكون يف الوقت ا  
فيه الخيتلف فيه حبال فإن كان خيتلف فال خري فبه ألنه حينئذ غري موصول اىل أدائه فعلى هذا كل من سلف 



وقياسه وال بأس أن تسلف يف شيء ليس يف أيدي الناس حني تسلف فيه إدا شرطت حمله يف وقت يكون 
 موجودا فيه بأيدي الناس 

لسلف يف اللحم ا   
قال الشافعي رمحه اهلل كل حلم موجود ببلد من البلدان ال خيتلف يف الوقت الذي حيل فيه فالسلف فيه جائز  

وما كان يف الوقت الذي حيل فيه خيتلف فال خري فيه وإن كان يكون ال خيتلف يف حينه الذي حيل فيه يف بلد 
ي ال خيتلف وفسد السلف يف البلد الذي خيتلف فيه إال ان وخيتلف يف بلد آخر جاز السلف فيه يف البلد الذ

يكون مما ال يتغري يف احلمل فيحمل من بلد إىل بلد مثل الثياب وما أشبهها فأما ما كان رطبا من املأكول 
وكان إذا محل من بلد إىل بلد تغري مل جيز به السلف يف البلد الذي خيتلف فيه وهكذا كل سلعه من السلع 

تلف يف وقتها يف بلد جاز فيه السلف وإذا اختلف ببلد مل جيز السلف فيه يف احلني الذي ختتلف فيه إذا مل خت
  إذا كانت من الرطب من املأكول

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :

  
سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  



مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   ه فصيحصمت مخسة وأن :  وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .
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صفة اللحم وما جيوز فيه وما الجيوز    
قال الشافعي رمحه اهلل من أسلف يف حلم فال جيوز فيه حىت يصفه يقول حلم ماعز ذكر خصى أو ذكر ثىن  

أو يقول حلم ماعزة ثنية فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم ومسني أو من  ومن موضع كذا ويشترط الوزن 
فصاعدا أو صغرية يصف حلمها وموضعها ويقول حلم ضائن ويصفه هكذا ويقول يف البعري خاصة بعري راع 
من قبل اختالف الراعي واملعلوف وذلك أن حلمان ذكورها وإناثها وصغارها وكبارها وخصياهنا وفحوهلا 

ة كان للمشتري أدىن ما يقع عليه اسم السمانة ختتلف ومواضع حلمها ختتلف وخيتلف حلمها فإذا حد بسمان
وكان البائع متطوعا بأعلى منه إن أعطاه إياه وإذا حده منقيا كان له أدىن ما يقع عليه اسم اإلنقاء والبائع 
متطوع بالذي هو أكثر منه وأكره أن يشترطه أعجف حبال وذلك أن األعجف يتباين والزيادة يف العجف 

ف يف اللحم كما وصفت من احلموضة يف اللنب ليست مبحدودة األعلى وال نقص على املشتري والعج
األدىن وإذا زادت كان نقصا غري موقوف عليه والزيادة يف السمانه شيء يتطوع به البائع على املشتري قال 
 فإن شرط موضعا من اللحم وزن ذلك املوضع مبا فيه من عظم ألن العظم اليتميز من اللحم كما يتميز التنب
واملدر واحلجارة من احلنطة ولو ذهب مييزه أفسد اللحم على آخذه وبقي منه على العظام ما يكون فسادا 

واللحم أوىل أن ال مييز وأن جيوز بيع عظامه معه الختالط اللحم بالعظم من النوى يف التمر إذا اشترى وزنا 
ب  بقاءها إذا كانت نواهتا فيها قال الشافعي ألن النواة متيز من التمره غري أن التمرة إذا اخرجت نواهتا مل ت



تبايع الناس على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التمر كيال وفيه نواه ومل نعلمهم تبايعوا اللحم قط إال 
فيه عظامه فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام يف معناها أو أجوز فكانت قياسا 

را مل اعلم الناس اختلفوا فيه قال وإذا اسلف يف شحم البطن أو الكلى ووصفه وزنا فهو جائز وإن و خربا وأث
قال شحم مل جيز الختالف شحم البطن وغريه وكذلك إن سلف يف األليات فتوزن وإذا سلف يف شحم 

  مسي شحما صغريا أو كبريا وماعزا أو ضائنا
 ID ' '   ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند  والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما

 إراهتما تغلب 
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

بتأفصح هذا إن ث    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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حلم الوحش    
قال الشافعي رمحه اهلل وحلم الوحش كله كما وصفت من حلم األنيس إذا كان ببلد يكون هبا موجودا  

ويوجد يف اخرى مل جيز الخيتلف يف الوقت الذي حيل فيه حبال جاز السلف فيه وإذا كان خيتلف يف حال 
السلف فيه إال يف احلال اليت الخيتلف فيها قال وال أحسبه يكون موجودا ببلد أبدا إال هكذا وذلك أن من 
البلدان ما الوحش فيه وإن كان به منها وحش فقد خيطيء صائده ويصيبه والبلدان وإن كان منها ما خيطئه 

بعض فإن الغنم تكاد أن تكون أن موجودة واإلبل والبقر  حلم جيوز فيه يف كل يوم أو هبا بعض اللحم دون
فيؤخذ املسلف البائع بأن يذبح فيويف صاحبه حقه ألن الذبح له ممكن بالشراء وال يكون الصيد له ممكنا 

بالشراء واألخذ كما ميكنه األنيس فإن كان ببلد يتعذر به حلم األنيس أو شيء منه يف الوقت الذي يسلف 



لف فيه يف الوقت الذي يتعذر فيه وال جيوز السلف يف حلم الوحش إذا كان موجودا ببلد إال فيه مل جيز الس
على ما وصفت من حلم األنيس أن يقول حلم ظيب أو أرنب أو تيتل أو بقر وحش أو محر وحش أو صنف 

خيالفه بعينه ويسميه صغريا أو كبريا ويوصف اللحم كما وصفت ومسينا أو منقيا كما وصفت يف اللحم ال 
يف شيء إال أن تدخله خصلة التدخل حلم األنيس إن كان منه شيء يصاد بشيء يكون حلمه معه طيبا وآخر 
يصاد بشيء يكون حلمه فيه غري طيب شرط صيد كذا دون صيد كذا فإن مل يشرط سئل أهل العلم به فإن 

نوا يقولون ليس بفساد ولكن كانوا يبينون يف بعض اللحم الفساد فالفساد عيب وال يلزم املشتري فإن كا
صيد كذا أطيب فليس هذا بفساد وال يرد على البائع ويلزم املشتري وهذا يدخل الغنم فيكون بعضها أطيب 
حلما من بعض وال يرد من حلمه شيء إال من فساد قال ومىت أمكن سلف يف الوحش فالقول فيه كالقول يف 

يف حلم الطري كله بصفة ومسانة وإنقاء ووزن غري أنه األنيس فإمنا جيوز بصفة وسن وجنس وجيوز السلف 
السن له وإمنا يباع بصفة مكان السن بكبري و صغري وما احتمل أن يباع مبعضا بصفة موصوفة وما مل حيتمل 
أن يبعض لصغره وصف طائره ومسانته وأسلم فيه بوزن الجيوز أن يسلم فيه بعدد وهو حلم إمنا جيوز العدد 

بوح واملذبوح طعام الجيوز إال موزونا وإذا السلم يف حلم طري وزنا مل يكن عليه أن يأخذ يف احلي دون املذ
يف الوزن رأسه وال رجليه من دون الفخذين ألن رجليه الحلم فيهما وأن رأسه إذا قصد اللحم كان معروفا 

 أنه ال يقع عليه اسم اللحم املقصود قصده 
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احليتان    
فعي رمحه اهلل تعاىل احليتان إذا كان السلف حيل فيها يف وقت الينقطع ما السلف فيه من أيدي قال الشا 

الناس بذلك البلد جاز السلف فيها وإذا كان الوقت الذي حيل فيه يف بلد ينقطع وال يوجد فيه فال خري يف 
بوزن أو طرى بوزن معلوم  السلف فيها كما قلنا يف حلم الوحش واألنيس قال وإذا اسلم فيها اسلم يف مليح

وال جيوز السلف فيه حىت يسمى كل حوت منه جبنسه فأنه خيتلف إختالف اللحم وغريه وال جيوز أن 
يسلف يف شيء من احليتان إال بوزن فإن قال قائل فقد جتيز السلف يف احليوان عددا موصوفا فما فرق بينه 

نفعه به يف احلياة وهي املنفعه العظمى فيه اجلامعه والثانية وبني احليتان قيل احليوان يشترى مبعنيني أحدمها امل



ليذبح فيؤكل فأجزت شراءه حيا للمنفعه العظمى ولست أجيز شراءه مذبوحا بعدد أال ترى أنه إن قال 
أبيعك حلم شاة ثنيه ماعزه ومل يشترط وزنا مل أجزه ألنه اليعرف قدر اللحم بالصفه وإمنا يعرف قدره 

اس إمنا اشتروا من كل ما يؤكل ويشرب اجلزاف مما يعاينون فأما ما يضمن فليس يشترونه بالوزن وألن الن
جزافا قال والقياس يف السلف يف حلم احليتان بوزن اليلزم املشتري ان يوزن عليه الذنب من حيث يكون 

ويلزمه ما بني ذلك الحلم فيه ويلزمه ما يقع عليه اسم ذنب مما عليه حلم وال يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس 
إال أن يكون من حوت كبري فيسمى وزنا من احلوت مما أسلف فيه موضعا منه الجيوز أن يسلف فيه إال يف 
موضع إذا احتمل ما حتتمل الغنم من أن يكون يوجد يف موضع منه ما سلف فيه ويصف ملوضع الذي سلف 

اهلل وال جيوز عندي السلف يف شيء من  فيه وإذا مل حيتمل كان كما وصفت يف الطري قال الشافعي رمحه
الرؤوس من صغارها وال كبارها وال األكارع ألنا الجنيز السلف يف شيء سوى احليوان حىت جنده بذرع أو 
كيل أو وزن فأما عدد منفرد فال وذلك أنه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغري وهو متباين وما يقع 

مل جند فيه كما حددنا يف مثله من الوزن والذرع والكيل أجزناه غري حمدود  عليه اسم الكبري وهو متباين فإذا
وإمنا ترى الناس تركوا وزن الرؤوس ملا فيها من سقطها الذي يطرح وال يؤكل مثل الصوف والشعر عليه 

 ومثل أطراف مشافره ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك مما ال يؤكل وال يعرف قدره منه غري أنه فيه غري
قليل فلو وزنوه وزنوا معه غري ما يؤكل من صوف وشعر وغريه وال يشبه النوى يف التمر ألنه قد ينتفع 

 بالنوى وال القشر يف اجلوز ألنه قد ينتفع بقشر اجلوز وهذا 
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نا واهلل ال ينتفع به يف شيء قال ولو حتامل رجل فأجازه مل جيز عندي أن يأمر أحد بأن جييزه إال موزو  
تعاىل اعلم وإلجازته وجه حيتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه قال الشافعي وقد وصفت يف غري 
هذا املوضع أن البيوع ضربان أحدمها بيع عني قائمه فال بأس أن تباع بنقد ودين إذا قبضت العني أو بيع 

ذا الجيوز حىت يدفع املشتري مثنه قبل شيء موصوف مضمون على بائعه يأيت به البد عاجال أو اىل أجل وه
أن يتفرق املتبايعان وهذان مستويان إذا شرط فيه أجل أو ضمان أو يكون أحد البيعني نقدا واآلخر دينا أو 

مضمونا قال وذلك أين إذا بعتك سلعه ودفعتها إليك وكان مثنها إىل أجل فالسلعة نقد والثمن إىل أجل 
ار يف طعام موصوف إىل أجل فاملائة نقد والسلعة مضمونة يأيت هبا صاحبها معروف وإذا دفعت إليه مائة دين



البد وال خري يف دين بدين ولو أشترى رجل ثالثني رطال حلما بدينار ودفعه يأخذ كل يوم رطال فكان أول 
حملها حني دفع وآخره إىل شهر وكانت صفقه واحده كانت فاسده ورد مثل اللحم الذي أخذ أو قيمته إن 

بكن له مثل وذلك أن هذا دين بدين ولو اشترى رطال منفردا وتسعة وعشرين بعده يف صفقه غري صفقته  مل
كان الرطل جائزا والتسعة والعشرون منتقضه وليس أخذه أوهلا إذا مل يأخذها يف مقام واحد بالذي خيرجه 

تأيت عليه وال يشبه هذا الرجل  من أن يكون دينا أال ترى أنه ليس له أنه أن يأخذ رطال بعد األول إال مبده
يشتري الطعام بدين ويأخذ يف إكتياله ألن حمله واحد وله أخذه كله يف مقامه إال أنه ال يقدر على أخذه إال 
هكذا ال أجل له ولو جاز هذا جاز أن يشتري بدينار ثالثني صاعا حنطة يأخذ كل يوم صاعا قال وهذا 

مل يكن له قبضه ساعة يتبيعانه معا ومل يكن لبائعه دفعه عن  هكذا يف الرطب والفاكهة وغريها كل شيء
شيء منه حني يشرع يف قبضه كله مل جيز أن يكون دينا قال ولو جاز هذا يف اللحم جاز يف كل شيء من 
ثياب وطعام وغريه قال الشافعي ولو قال قائل هذا يف اللحم جائز وقال هذا مثل الدار يتكاراها الرجل إىل 

ليه من كرائها بقدر ما سكن قال وهذا يف الدار وليس كما قال ولو كان كما قال كان أن أجل فيجب ع
يقيس اللحم بالطعام اوىل به من أن يقيسه بالسكن لبعد السكن من الطعام يف األصل والفرع فإن قال فما 

عيلك الكراء قال فرق بينهما يف الفرع قيل أرأيتك إذا أكريتك دارا شهرا ودفعتها إليك فلم تسكنها أجيب 
نعم قلت ودفعتها إليك طرفة عني إذا مرت املده اليت اكتريتها إليها أجيب عليك كراؤها قال نعم قلت 

أفرأيت إذا بعتك ثالثني رطال حلما إىل أجل ودفعت إليك رطال مث مرت ثالثون يوما ومل تقبض غري الرطل 
 األول أبرأ من ثالثني رطال كما 
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ت من سكن ثالثني يوما فأن قال ال قيل ألنه حيتاج يف كل يوم إىل أن يربأ من رطل حلم يدفعه إليه ال برئ  
يربئه ما قبله وال املدة منه إال بدفعه قال نعم ويقال له ليس هكذا الدار فإذا قال ال قيل أفما ترامها مفترقني يف 

الذي هو يف مثل معناه من الربا والوزن األصل والفرع واالسم فكيف تركت أن تقيس اللحم باملأكول 
والكيل وقسته مبا اليشبهه أو رأيت إذا أكريتك تلك الدار بعينها فاهندمت أيلزمين أن أعطيك دارا بصفتها 
فإن قال ال قيل إذا باعك حلما بصفة وله ماشيه فماتت ماشيته أيلزمه أن يعطيك حلما بالصفة فإذا قال نعم 

كل أمرمها فكيف تقيس أحدمها باآلخر وإذا اسلف من موضع يف اللحم املاعز بعينه  قيل أفترامها مفترقني يف



بوزن أعطى من ذلك املوضع من شاة واحده فإن عجز ذلك املوضع عن مبلغ صفة السلم أعطاه من شاة 
 غريها مثل صفتها ولو أسلفه يف طعام غريه فأعطاه بعض طعامه أجود من شرطه مل يكن عليه أن يعطيه ما 

باب السلف يف العطر وزنا    
قال الشافعي رمحه اهلل وكل ماال ينقطع من أيدي الناس من العطر وكانت له صفة يعرف هبا ووزن جاز  

السلف فيه فإذا كان االسم منه جيمع أشياء تختلفة اجلوده مل جيز حىت يسمي ما أسلف فيه منها كما جيمع 
جيوز السلف فيها إال بأن يسمى الصنف الذي أسلم فيه ويسمى  التمر اسم التمر ويفرق هبا امساء تتباين فال

جيدا منه ورديئا فعلى هذا أصل السلف يف العطر وقياسه فالعنرب منه األشهب واخلضر واألبيض وغريه وال 
جيوز السلف فيه فيه حىت يسمى أشهب أو أخضر جيدا ورديئا وقطعا صحاحا وزن كذا وإن كنت تريده 

كنت تريده قطعة واحده مسيته قطعة واحدة وإن مل تسي هكذا أو مسيت قطعا  أبيض مسيت أبيض وإن
صحاحا مل يكن لك ذلك مفتتا وذلك أنه متباين يف الثمن وخيرج من أن يكون بالصفة اليت سلف وإن مسيت 
 عنربا ووصفت لونه وجودته كان لك عنرب يف ذلك اللون واجلوده صغارا أعطاه أو كبارا وإن كان يف العنرب
شيء تختلف بالبلدان ويعرف ببلدانه أنه مل جيز حىت يسمى عنرب بلد كذا كما الجيوز يف الثياب حىت يقول 
مرويا أو هرويا قال وقد زعم بعض أهل العلم باملسك أنه سرة دابة كالظيب تلقيه يف وقت من األوقات 

ت قال كيف جاز لك أن جتيز وكأنه ذهب إىل أنه دم جيمع فكأنه يذهب إىل أن الحيل التطيب به ملا وصف
التطيب بشيء وقد أخربك أهل العلم أنه ألقي من حي وما ألقى من حي كان عندك يف معىن امليتة فلم تأكله 

قال فقلت له قلت به خربا وإمجاعا وقياسا قال فاذكر فيه القياس قلت اخلري أوىل بك قال سأسألك عنه 
 فأذكر فيه القياس 
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ل اهلل تبارك وتعاىل وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا قلت قا  
سائغا للشاربني فأحل شيئا خيرج من حي إذا كان من حي جيمع معنيني الطيب وأن ليس بعضو منه ينقصه 

ل دما مسفوحا من خروجه منه حىت اليعود مكانه مثله وحرم الدم من مذبوح وحي فلم حيل ألحد أن يأك
ذبح أو غريه فلو كنا حرمنا الدم ألنه خيرج من حي أحللناه من املذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته ونص 

الكتاب به مثل البول والرجيع من قبل أنه ليس من الطيبات قياسا على ما وجب غسله مما خيرج من احلي 



وجدت الولد خبرج من حي حالال ووجدت من الدم وكان يف البول والرجيع يدخل به طيبا وخيرج خبيثا و
البيضه خترج من بائضتها حيه فتكون حالال بأن هذا من الطيبات فكيف أنكرت يف املسك الذي هو غاية 
من الطيبات إذا خرج من حي أن يكون حالال وذهبت إىل أن تشبهه بعضو قطع من حي والعضو الذي 

يعود زعمت حباله قبل يسقط منه أفهو باللنب والبيضة  قطع من حي ال يعود فيه أبدا ويبني فيه نقصا وهذا
والولد أشبه أم هو بالدم والبول والرجيع أشبه فقال بل باللنب والبيضة والولد أشبه إذا كانت تعود حباهلا 
أشبه منه بالعضو يقطع منها وإن كان أطيب من اللنب والبيضة والولد حيل وما دونه يف الطيب من اللنب 

نه طيب كان هو أحل ألنه أعلى يف الطيب وال يشبه الرجيع اخلبيث قال فما اخلرب قلت والبيض حيل أل
أخربنا الزجني عن موسى بن عقبه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال ألم 

وهبت لك سلمه إين قد أهديت للنجاشي أواقي مسك وال أراه إال قد مات قبل أن يصل إليه فأن جاءتنا 
كذا فجاءته فوهب هلا ولغريها منه قال وسؤل ابن عمر عن املسك أحنوط هو فقال أوليس من أطيب 

طيبكم وتطيب سعد بافسك والذريرة وفيه املسك وابن عباس بالغالية قبل حيرم وفيها املسك ومل أر الناس 
وت من جوفه فكيف أحللت مثنه عندنا أختلفوا يف إباحته قال فقال يل قائل خربت أن العنرب شيء ينبذه ح

قلت أخربين عدد ممن أث  به أن العنرب نبات خيلقه اهلل تعاىل يف حشاف يف البحر فقال يل منهم نفر حجبتا 
الريح إىل جزيره فأقمنا هبا وحنن ننظر من فوقها إىل حشفة خارجة من املاء منها عليها عنربه أصلها مستطيل 

رعها مث كنا نتعاهدها فنراها تعظم فأخرنا أخذها رجاء أن تزيد عظما فهبت كعن  الشاة والعنربة ممدودة يف ف
ريح فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع املوج ومل خيتلف على أهل العلم بأنه كما وصفوا وإمنا غلط من 

 قال إنه جيده حوت أو طري فيأكله للينه وطيب رحيه وقد زعم بعض أهل العلم أنه ال تأكله دابه إال قتلها
 فيموت احلوت الذي يأكله فينبذه البحر 
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فيؤخذ فيش  بطنه فيستخرج منه قال فما تقول فيما أستخرج من بطنه قلت يغسل عنه شيء أصابه من   
أذاه ويكون حالال أن يباع ويتطيب به من قبل أنه مستجسد غليظ غري متفر الخيالطه شيء أصابه فيذهب 

ظهر منه كما يصيب ما ظهر من اجللد فيغسل فيطهر ويصيب الشيء من الذهب فيه كله إمنا يصيب ما 
والفضة والنحاس والرصاص واحلديد فيغسل فيطهر واألدمي قال فهل يف العنرب خرب قلت الأعلم أحدا من أهل 



من أنه العلم خالف يف أنه ال بأس ببيع العنرب وال أحد من أهل العلم بالعنرب قال يف العنرب إال ما قلت لك 
نبات والنبات الحيرم منه شيء قال فهل فيه أثر قلت نعم أخربنا الربيع قال أخبنا الشافعي قال أخربنا سفيان 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس سئل عن العنرب فقال إن كان فيه شيء ففيه اخلمس أخربنا الربيع قال 

عن أذينه أن ابن عباس قال ليس يف العنرب زكاة إمنا أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينه عن عمرو بن دينار 
هو شيءدسره البحر قال الشافعي وال جيوز بيع املسك وزنا يف فارة ألن املسك مغيب وال يدرى كم وزنه 

من وزن جلوده والعود يتفاضل تفاضال كثريافال جيوز حىت يوصف كل صنف منه وبلده ومسته الذي مييزه به 
 جيوز يف الثياب إال ما وصفت من تسمية أجناسه وهو أشد تباينا من التمر ورمبا رأيت بينه وبني غريه كما ال

املنامنة مبائيت دينار واملنامن صنف غريه خبمسة دنانري وكالمها ينسب إىل اجلوده من صنفه وهكذا القول يف 
ذلك وما اليتباين شيء  كل متاع العطارين مما يتباين منه ببلد أو لون أو عظم مل جيز السلف فيه حىت يسمي

من هذا وصف باجلودة والرداءة ومجاع االسم والوزن وال جيوز السلف يف شيء منه خيلطه عنربا الخليا من 
العنرب أو الغش الشك من الربيع فإن شرط شيئا بترابه أو شيئا بقشوره وزنا إن كانت قشوره ليست مما 

من قدر هذا مل جيز السلف فيه قال ويف الفأر إن كان من  تنفعه أو شيئا خيتلط به غريه منه اليعرف قدر هذا
صيد البحر مما يعيش يف البحر فال بأس هبا وإن كانت تعيش يف الرب وكانت فأرا مل جيز بيعها وشرائها إذا مل 
تدبغ وإن دبغت فالدباغ هلا طهور فال بأس ببيعها وشراءها وقال يف كل جلد على عطر وكل ما خفي عليه 

واء الصيادلة وغريه مثل هذا القول إال أنه الحيل بيع جلد من كلب وال خنزير وإن دبغ وال غري من عطر ود
  مدبوغ وال شيء منهما وال من واحد منهما

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   دود أو مع سقوط املع (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :  
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باب متاع الصيادلة    



قال الشافعي رمحه اهلل ومتاع الصيادلة كله من األدوية كمتاع العطارين الخيتلف فما يتباين جبنس أو لون  
أو غري ذلك يسمى ذلك اجلنس وما تباين ويسمى وزنا وجديدا وعتيقا فإنه إذا تغري مل يعمل عمله جديدا 

بغريه مل جيز كما قلت يف متاع العطارين وال جيوز أن يسلف يف شيء منه إال وحده أو معه وما اختلط منه 
غريه كل واحد منهما معروف الوزن ويأخذمها متميزين فأما أن يسلف منه يف صنفني تخلوطني أو أصناف 

اليوقف على حده مثل األدويه احملببة أو اجملموعة بعضها إىل بعض بغري عجن وال حتبيب فال جيوز ذلك ألنه 
وال بعرف وزن كل واحد منه وال جودته وال رداءته إذا اختلط قال الشافعي وما يوزن مما اليؤكل وال 

يشرب إذا كان هكذا قياسا على ما وصفت الخيتلف وإذا اختلف مسي أجناسه وإذا اختلف يف الوانه مسي 
ما خفيت معرفته من متاع الصيادلة وغريه مما الوانه وإذا تقارب مسي وزنه فعلى هذا هذا الباب وقياسة قال و

الخيلص من اجلنس الذي خيالفه وما مل يكن منها إذا رىء عمت معرفته عند أهل العلم العدول من املسلمني 
مل جيز السلف فيه ولو كانت معرفته عامه عند األطباء غري املسلمني والصيادلة غري املسلمني أو عبيد 

أجز السلف فيه وإمنا أجيزه فيما أجد معرفته عامة عند عدول من املسلمني من املسلمني أو غري عدول مل 
أهل العلم به وأقل ذلك أن أجد عليه عدلني يشهدان على متييزه وما كان من متاع الصيادلة من شيء حمرم 

له وال مل حيل بيعه وال شراؤه وما مل حيل شراؤه مل جيز السلف فيه ألن السلف بيع من البيوع وال حيل أك
شربه وما كان منها مثل الشجر الذي ليس فيه حترمي إال من جهة أن يكون مضرا فكان مسا مل حيل شراء 

السم ليؤكل وال يشرب فإن كان يعاجل به من ظاهر شيء اليصل إىل جوف ويكون إذا كان طاهرا مأمونا 
ء شيء خيالطه حلوم احليات الترياق الضر فيه على أحد موجود املنفعه يف داء فال بأس بشرائه وال خري يف شرا

وغريه ألن احليات حمرمات ألهنن من غري الطيبات وألنه تخالطه ميتة وال لنب ماال يؤكل حلمه من غري 
اآلدميني وال بول ماال يؤكل حلمه وال غريه واألبوال كلها جنسه الحتل إال يف ضروره فعلى ما وصفت هذا 

أكله يف ذوات األرواح خاصة إال ما حرم من املسكر وال يف شيء  الباب كله وقياسة قال ومجاع ما حيرم
من األرض والنبات حرام إال من جهة أن يضر كالسم وما أشبهه فما دخل يف الدواء من ذوات األرواح 

  فكان حمرم املأكول فال حيل وما مل يكن حمرم املأكول فال بأس
 ID ' '    احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق مع ثبوت األيام هو  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 املتقدمة 
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باب السلف يف اللؤلؤ وغريه من متاع أصحاب اجلوهر    
قال الشافعي رمحه اهلل وال جيوز عندي السلف يف اللؤلؤ وال يف الزبرجد وال يف الياقوت وال يف شيء من  

يف لؤلؤة مدحرجه صافيه وزهنا كذا وكذا وصفتها احلجاره اليت تكون حليا من قبل أين لو قلت سلفت 
مستطيلة ووزهنا كذا كان الوزن يف اللؤلؤة مع هذه الصفة تستوي صفاته وتتباين ألن منه ما يكون أثقل من 
غريه فيتفاضل بالثقل واجلودة وكذلك الياقوت وغريه فإذا كان هكذا فيما يوزن كان اختالفه لو مل يوزن يف 

 أشد اختالفا ولو مل افسده من قبل الصفاء وإن تباين وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم اسم الصغري والكبري
الصفاء أفسد من حيث وصفت ألن بعضه أثقل من بعض فتكون الثقيلة الوزن بينا وهي صغريه وأخرى 

لعظم أبدا أخف منها وزنا مبثل وزهنا وهي كبرية فيتبينان يف الثمن تباينا متفاوتا وال أضبط من أن أصفها با
إذا مل توزن ألن اسم العظم اليضبط إذا مل يكن معه وزن فلما تباين اختالفهما بالوزن كان اختالفهما غري 

 موزونني أشد تباينا واهلل تعاىل أعلم 
باب السلف يف الترب غري الذهب والفضة    
ان يف ترب حناس أو قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس أن يسلف ذهبا أو فضة أو عرضا من العروض ما ك 

حديد أو آنك بوزن معلوم وصفة معلومة والقول فيه كله كالقول فيما وصفت من اإلسالف فيه إن كان يف 
اجلنس منه شيء يتباين يف ألوانه فيكون صنف أبيض وآخر أمحر وصف اللون الذي سلف فيه وكذلك إن 

وقسوته وكذلك إن كان يتباين يف خالصه كان يتباين يف اللون يف أجناسه وكذلك إن كان يتباين يف لينه 
وغري خالصه مل جيز أن يترك من هذه الصفة شيئا إال وصفه فإن ترك منه شيئا واحدا فسد السلف وكذلك 

إن ترك أن يقول جيدا أو رديئا فسد السلف وهكذا هذا يف احلديد والرصاص واآلنك والزاووق فإن 
ذلك وكل صنف منه اختلف يف شيء يف غريه وصف  الزاووق خيتلف مع هذا يف رقته وثخانته يوصف

حيث خيتلف كما قلنا يف األمر األول وهكذا هذا يف الزرنيخ وغريه ومجيع ما يوزن مما يقع عليه اسم 
الصنف من الشب والكربيت وحجارة األكحال وغريها القول فيها قول واحد كالقول يف السلف فيما قبلها 

  وبعدها



 ID ' '   فص بن غياث ثبوت اهلاء يفللدراوردي وح مع سقوط  (ستة من شوال) :
 األيام وهو غريب 

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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باب السلف يف صمغ الشجر    
الشجر كله ما كان منه من قال الشافعي رمحه اهلل وهكذا السلف يف اللبان واملصتكى والغراء وصمغ  

شجره واحده كاللبان وصف بالبياض وأنه غري ذكر فإن كان منه شيء يعرفه أهل العلم به يقولون له ذكر 
إذا مضغ فسد وما كان منه من شجر شىت مثل الغراء وصف شجره وما تباين منه وإن كان من شجره 

باين يوصف بالوزن وليس على صاحبه واحده وصف كما وصفت يف اللبان وليس يف صغري هذا وكبريه ت
 أن يوزن له فيه قرفه أو يف شجرة مقلوعة مع الصمغه ال توزن له الصمغه إال حمضة 

باب الطني األرمين وطني البحرية واملختوم    
قال الشافعي رمحه اهلل وقد رأيت طينا يزعم أهل العلم به أنه طني أرمين ومن موضع منها معروف وطني  

البحرية واملختوم ويدخالن معا يف األدوية ومسعت من يدعي العلم هبما يزعم أهنما يغشان بطني يقال له طني 
غريمها ال ينفع منفعتهما وال يقع موقعهما وال يسوى مائة رطل منه رطال من واحد منهما ورأيت طينا 

عي فإن كان مما رأيت عندنا باحلجاز من طني احلجاز يشبه الطني الذي رأيتهم يقولون إنه إرمين قال الشاف
خيتلط على املخلص بينه وبني ما مسعت ممن يدعي من أهل العلم به فال خيلص فال جيوز السلف فيه حبال وإن 
كان يوجد عدالن من املسلمني خيلصان معرفته بشيء يبني هلما جاز السلف فيه وكان كما وصفنا قبله مما 

إن تباين بلون أو جنس أو بلد مل جيز السلف فيه حىت  يسلف فيه من األدويه والقول فيه كالقول يف غريه
  يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن معلوم



 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء
 مع 
  

نون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتق    
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
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باب بيع احليوان والسلف فيه    
لك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ايب رافع أن رسول اهلل صلى قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا ما 

اهلل عليه وسلم استسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال ابو رافع فأمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ى أن أقضي الرجل بكره فقلت يارسول اهلل إين مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا فقال رسول اهلل صل

اهلل عليه وسلم إعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء قال الشافعي أخربنا الثقة عن سفيان الثوري عن 
سلمه بن كهل عن أيب سلمه عن أيب هريره عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه قال الشافعي فهذا 



اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضمن  احلديث الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه آخذ وفيه أن رسول
بعريا بصفة ويف هذا ما دل على أنه جيوز أن يضمن احليوان كله بصفة يف السلف ويف بيع بعضه بعض وكل 
أمر لزم فيه احليوان بصفه وجنس وسن فكالدنانري بصفه وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل 

غري شرط وفيه أحاديث سوى هذا أخربنا الربيع قال  على أنه البأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا من
أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقه حيىي بن حسان عن الليث ابن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال جاء عبد 
فبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اهلجرة ومل يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النيب صلى اهلل 

فاشتراه بعبدين أسودين مث مل يبايع أحدا بعده حىت يسأله أعبد هو أم حر قال وهبذا نأخذ عليه وسلم بعه 
وهو إجازة عبد بعبدين وإجازة أن يدفع مثن شيء يف يده فيكون كقبضه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

 مرمي موىل عثمان بن قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن عبد الكرمي اجلزري أخربه أن زياد ابن أيب
عفان أخربه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يارسول اهلل إين كنت أبيع البكرين والثالثة بالبعري املسن يدا بيد وعلمت 

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فذاك إذا قال الشافعي وهذا  من حاجة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الظهر
منقطع اليثبت مثله وإمنا كتبناه أن الثقه أخربنا عن عبد اهلل بن عمر بن حفص أو أخربنيه عبد اهلل ابن عمر 
ابن حفص قال الشافعي قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن كان قال هلكت وأهلكت أمثت وأهلكت أموال 

ين أخذت منهم ما ليس عليهم وقوله عرفت حاجة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الظهر يعين ما الناس يع
 يعطيه أهل الصدقه يف سبيل اهلل ويعطي ابن السبيل منهم وغريهم من أهل السهمان عند نزول 
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ل أخربنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن احلاجة هبم إليها واهلل تعاىل أعلم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قا  
أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعري ببعريين قال قد يكون بعري خريا من بعريين أخربنا الربيع قال أخربنا 
الشافعي قال أخربنا مالك عن صاحل ابن كيسان عن احلسن بن حممد بن علي أن علي بن أيب طالب باع 

 أجل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع مجال له يدعى عصيفري بعشرين بعريا إىل
عن ابن عمر انه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة أخربنا الربيع قال أخربنا 
خربنا الشافعي قال أخربنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع احليوان اثنني بواحد إىل أجل فقال له البأس به أ



الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال الربا يف احليوان 
وإمنا هنى من احليوان عن ثالث عن املضامني واملالقيح وحبل احلبلة واملضامني ما يف ظهور اجلمال واملالقيح 

تبايعونه كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقه ما يف بطون اإلناث وحبل احلبلة بيع كان أهل اجلاهليه ي
مث ينتج ما يف بطنها قال الشافعي وما هنى عنه من هذا كما هنى عنه واهلل أعلم وهذا البيع عني وال صفة 

ومن بيوع الغرر وال حيل وقد روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن بيع حبل احلبله وهو موضوع 
وضع أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف غري هذا امل

وليبتع البعري بالعريين يدا بيد وعلى أحدمها زيادة ورق والورق نسيئه قال وهبذا كله أقول وال بأس أن 
يبيع الرجل يسلف الرجل يف اإلبل ومجيع احليوان بسن وصفة وأجل كما يسلف يف الطعام وال بأس أن 

البعري بالبعريين مثله أو أكثر يدا بيد وإىل أجل وبعريا ببعريين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئه إذا كانت إحدى 
البيعتني كلها نقدا أو كلها نسيئه وال يكون يف الصفقه نقد ونسيئة ال أبايل أي ذلك كان نقدا وال أنه كان 

ربا يف حيوان حبيوان استددالال بأنه مما أبيح من البيوع ومل حيرمه نسيئة وال يقارب البعري وال يباعده ألنه ال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنه خارج من معىن ما حرم تخصوص فيه بالتحليل ومن بعده ممن ذكرنا 
وسكتنا عن ذكره قال وإمنا كرهت يف التسليم أن تكون إحدى البيعتني مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة 

أسلفت بعريين أحدا للذين أسلفت نقدا واآلخر نسيئة يف بعريين نسيئة كان يف البيعة دين بدين ولو ألين لو 
أسلفت بعريين نقدا يف بعريين نسيئة إىل أجلني تختلفني كانت قيمة البعريين املختلفني إىل األجل جمهولة من 

هما أقل قيمة من املتقدم قبله فوقعت قيمة البعريين النقد ألهنما لو كانا على صفة واحدة كان املستأخر من
 البيعة املؤخرة ال تعرف حصة ما لكل واحد 
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من البعريين منهما وهكذا اليسلم دنانري يف شيء إىل أجلني يف صفقة واحدة وكذلك بعري بعشرين بعريا   
يكاتب عليه واحليوان بصفة يدا بيد ونسيئة ال ربا يف احليوان وال بأس أن يصدق احليوان ويصاحل عليه و

وسن كالدنانري والدراهم والطعام الخيالفه كل ما جاز مثنا من هذا بصفة أو كيل أو وزن جاز احليوان فيه 
بصفة وسن ويسلف احليوان يف الكيل والوزن والدنانري والدراهم والعروض كلها من احليوان من صنفه وغري 

 ربا فيها كلها وال ينهى من بيعه عن شيء بعقد صحيح إال بيع صنفه إىل أجل معلوم ويباع هبا يدا بيد وال



اللحم باحليوان اتباعا دومنا سواه قال وكل ما مل يكن يف التبايع به ربا يف زيادته يف عاجل أو آجل فال بأس 
 أن يسلف بعضه يف بعض من جنس وأجناس ويف غريه مما حتل فيه الزياده واهلل أعلم 

كانت دينا  باب صفات احليوان إذا   

قال الشافعي رمحه اهلل إذا سلف رجل يف بعري مل جيز السلف فيه إال بأن يقول من نعم بين فالن كما يقول  
ثوب مروى ومتر بردى وحنطة مصرية إلختالف أجناس البالد واختالف الثياب والتمر واحلنطة ويقول 

ان من حيوان معروفا فيما يسمى من رباعي أو سداسي أو بازل أو أي سن أسلف فيها فيكون السن إذا ك
احليوان كالذرع فيما يذرع من الثياب والكيل فيما يكال من الطعام ألن هذا أقرب األشياء من أن حياط به 
فيه كما الكيل والذرع أقرب األشياء يف الطعام والثوب من أن حياط به فيه ويقول لونه كذا ألهنا تتفاضل يف 

يوان كصفة وشي الثوب ولون اخلز والقز واحلرير وكل يوصف مبا أمكن فيه من األلوان وصفة األلوان يف احل
أقرب األشياء باإلحاطة به فيه ويقول ذكر أو أنثى ألختالف الذكر واألنثى فإن ترك واحدا من هذا فسد 

السلف يف احليوان قال وأحب إيل أن يقول نقي من العيوب وإن مل يقله مل يكن له عيب وأن يقول جسيما 
فيكون له أقل ما يقع عليه اسم صفة اجلسيم وإن مل يقله مل يكن له مودن ألن اإليدان عيب وليس له مرض 
وال عيب وإن مل يشترطه قال وإن اختلف نعم بين فالن كان له أقل ما يقع عليه صفة من أي نعمهم شاء 

ن يوصف جنس من نعمهم فإن زادوه فهم متطوعون بالفضل وقد قيل إذا تباين نعمهم فسد السلف إال بأ
قال واحليوان كله مثل اإلبل ال جيزىء يف شيء منه إال ما اجزء يف اإلبل قال وان كان السلف يف خيل أجزأ 
فيها ما أجزأ يف اإلبل واحب ان كان السلف يف الفرس ان يصف شيته مع لونه فإن مل يفعل فله اللون هبيما 

والبائع باخليار يف تسليمها واعطائه اللون هبيما قال الشافعي  وان كان له شية فهوباخليار يف اخذها وتركها
 رمحه اهلل وهكذا هذا يف 
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ألوان الغنم ان وصف لوهنا وصفتها غرا او كدرا ومبا يعرف به اللون الذي يريد من الغنم وان تركه فله   
وبراذينها وغريها مما يباع فعلى هذا هذا  اللون الذي يصف مجلته هبيما وهكذا مجيع املاشية محرها وبغاهلا

الباب كله وقياسه وهكذا هذا يف العبيد واإلماء يصف أسناهنن بالسنني وألواهنم واجناسهن وحتليتهن 
باجلعوده والسبوطه قال وإن اتى على السن واللون واجلنس اجزأه وإن ترك واحدا من هذا فسد السلف 



كالقول فيما قبله والتحلية احب ايل وإن مل يفعل فليس له عيب كما ال والقول يف هذا ويف اجلواري والعبيد 
يكون له يف البيع عيب اال أهنما خيتلفان يف خصلة إن جعدت له وقد اشتراها نقدا بغري صفة كان باخليار يف 

تراها سبطة ردها اذا علم اهنا سبطة ألنه اشتراها على انه يرا أهنا جعدة واجلعده اكثر مثنا من السبطة ولو اش
مث جعدت مث دفعت اىل املسلف مل يكن له ردها ألهنا تلزمه سبطة إلن السبوطة ليست بعيب ترد منه امنا هي 
تقصري عن حسن اقل من تقصريها خبالف احلسن عن احلسن واحلالوة عن احلالوة قال وال خري يف ان يسلم 

حليوان على ذلك من قبل ان احلمل ماال يف جارية بصفة على ان يوفاها وهي حبلى وال يف ذات رحم من ا
يعلمه إال اهلل وأنه شرط فيها ليس فيها وهو شراء ماال يعرف وال شراؤه يف بطن أمه ال جيوز ألنه اليعرف 

وال يدرى أيكون أم ال وال خري يف أن يسلف يف ناقة بصفة ومعها ولدها موصوفا وال يف وليدة وال يف ذات 
إن اسلف يف وليدة أو ناقة أو ذات رحم من احليوان بصفة ووصف  رحم من حيوان كذلك قال ولكن

بصفة ومل يقل ابنها أو ولد ناقة أو شاة ومل يقل ولد الشاة اليت أعطاها جاز وسواء أسلفت يف صغري أو كبري 
موصوفني بصفة وسن جتمعهما أو كبريين كذلك قال وإمنا أجزته يف أمة ووصيف يصفة ملا وصفت من أنه 

إثنني وكرهت أن يقال إبنها وإن كان موصوفا ألهنا قد تلد والتلد وتأيت على تلك الصفة وال تأيت يسلم يف 
وكرهته لو قال معها إبنها وإن مل يوصف ألنه شراء عني بغري صفة وشيء غري مضمون على صاحبه أال ترى 

السلف يف هذا املوضع خيالف أين الأجيز أن أسلف يف أوالدها سنة ألهنا قد تلد وال تلد ويقل ولدها ويكثر و
بيع األعيان قال ولو سلف يف ناقة موصوفة أو ماشية او عبد موصوف على أنه خباز أو جارية موصوفة على 
أهنا ماشطه كان السلف صحيحا وكان له أدىن ما يقع عليه اسم املشط وأدىن ما يقع عليه اسم اخلبز إال أن 

فيه حبال فال جيوز قال ولو سلف يف ذات در على أهنا لبون يكون ما وصف غري موجود بالبلد الذي يسلف 
كان فيها قوالن أحدمها أنه جائز وإذا وقع عليها اهنا لبون كانت له كما قلنا يف املسائل قبلها وإن تفاضل 

 اللنب 
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واللنب يتميز منها وال  كما يفاضل املشي والعمل والثاين الجيوز من قبل أهنا شاة بلنب ألن شرطه ابتياع له  
يكون بتصرفها إمنا هو شيء خيلقه اهلل عز وجل فيها كما حيدث فيها البعر وغريه فإذا وقعت على هذا صفة 
املسلف كان فاسدا كما يفسد أن يقول أسلفك يف ناقة يصفها ولنب معها غري مكيل وال موصوف وكما 



 القياس واهلل أعلم قال والسلف يف احليوان كله وبيعه الجيوز أن أسلفك يف وليدة حبلى وهذا أشبه القولني يف
بغريه وبعضه ببعض هكذا الخيتلف مرتفعهم وغري مرتفعهم واإلبل والبقر والغنم واخليل والدواب كلها وما 

كان موجودا من الوحش منها يف أيدي الناس مما حيل بيعه سواء كله ويسلف كله بصفة إال اإلناث من 
لفهن دون ما سواهن من احليوان وال نكره أن يسلف فيهن إمنا نكره أن يسلفن وإال النساء فإنا نكره س

الكلب واخلنزير فأهنما ال يباعان بدين وال عني قال وما مل ينفع من السباع فهو مكتوب يف غري هذا املوضع 
ت معه وكل ما مل حيل بيعه الحيل السلف فيه والسلف بيع قال وكل ما أسلفت من حيوان وغريه وشرط

غريه فإن كان املشروط معه موصوفا حيل فيه السلف على اإلنفراد جاز فكنت إمنا اسلفت فيه ويف املوصوف 
معه وإن مل يكن جيوز السلف فيه على اإلنفراد فسد السلف وال جيوز أن يسلف يف حيوان موصوف من 

سلف فيه إال فيما الينقطع من ايدي حيوان رجل بعينه أو بلد بعينه وال نتاج ماشية رجل بعينه وال جيوز أن ي
الناس كما قلنا يف الطعام وغريه قال الربيع قال الشافعي وال جيوز أن أقرضك جاريه وجيوز أن أقرضك كل 
شيء سواها من دراهم ودنانري ألن الفروج حتاط بأكثر مما حياط به غريها فلما كنت إذا أسلفتك جارية كان 

يها عوضا مل يكن لك أن تطأ جارية يل نزعها منك واهلل أعلم يل نزعها منك ألين مل آخذ منك ف  

أو يصلح منه إثنان بواحد    
قال الشافعي رمحه اهلل فخالفنا بعض الناس يف احلوان فقال الجيوز أن يكون احليوان نسيئة أبدا قال وكيف  

وبينهما دنانري وعلى أجزمت أن جعلتم احليوان دينا وهو غري مكيل وال موزون والصفة تقع على العبدين 
البعريين وبينهما تفاوت يف الثمن قال نقلناه قلنا بأوىل األمور بنا أن نقول به السنة الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم يف إستسالفه بعريا وقضائه إياه والقياس على ما سواها من سنته ومل خيتلف أهل العلم فيه قال فاذكر 

بعريا وأما السنه اليت استدللنا هبا فإنه قضى بالدية مائة من اإلبل ومل ذلك قلت أما السنة النص فإنه استسلف 
أعلم املسلمني اختلفوا أهنا بأسنان معروفة ويف مضي ثالث سنني وأنه صلى اهلل عليه وسلم افتدى كل من مل 

 يطب عنه نفسا من 
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ما هذا فال أعرفة قلنا فما أكثر ما التعرفه قسم له من سيب هوازن بإبل مساها ست أو مخس إىل أجل قال أ  
من العلم قال أفثابت قلت نعم ومل حيضرين إسناده قال ومل أعرف الدية من السنة قلت وتعرف مما الختالفنا 



فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة وأن يصدق الرجل املرأة العبيد واإلبل بصفقة قال نعم وقال ولكن 
هنا قلت وكذلك الدية من الذهب تلزم بغري أعياهنا ولكن نقد البالد ووزن معلوم غري الدية تلزم بغري أعيا

مردود فكذلك نلزم اإلبل إبل العاقلة وسن معلومة وغري معيبه ولو أراد أن ينقص من أسناهنا سنا مل جتز فال 
وصفة ويف  أراك إال حكمت هبا مؤقتة وأجزت فيها أن تكون دينا وكذلك أجزت يف صداق النساء لوقت

الكتابة لوقت وصفة ولو مل يكن روينا فيه شيء إال ما جامعتنا عليه من أن احليوان يكون دينا يف هذه 
املواضع الثالث أما كنت حمجوجا بقولك اليكون احليوان دينا وكانت علتك فيه زائله قال وإن النكاح 

جتعل اإلصابة كاإلستهالك يف السلعة يف يكون بغري مهر قلت له فلم جتعل فيه مهر مثل املرأة إذا أصيبت و
البيع الفاسد جتعل فيه قيمته قال فإمنا كرهنا السلم يف احليوان ألن ابن مسعود كرهه قلنا فيخالف السلم 

سلفه أو البيع به أم مها شيء واحد قال بل كل ذلك واحد إذا جاز أن يكون دينا يف حال جاز أن يكون 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دينا يف السلف والدية ومل ختالفنا يف أنه دينا يف كل حال قلت قد جعله رس

يكون يف موضعني آخرين دينا يف الصداق والكتابة فإن قلت ليس بني العبد وسيده ربا قلت أجيوز أن يكاتبه 
جيوز  على حكم السيد وعلى أن يعطيه مثرة مل يبدو صالحها وعلى أن يعطيه ابنه املولود معه يف كتابته كما

لو كان عبدا له ويكون للسيد يأخذ ماله قال ما حكمه حكم العبيد قلنا فقلما نراك حتتج بشي  إال تركته 
واهلل املستعان وما نراك أجزت يف الكتابه إال ما أجزت يف البيوع فكيف أجزت يف الكتابة أن يكون احليوان 

سعود أنه كره السلم يف احليوان غري تختلف عنه نسيئة ومل جتزه يف السلف فيه أرأيت لو كان ثابتا عن ابن م
فيه والسلم عندك إذا كان دينا كما وصفنا من أسالفه وغري ذلك أكان يكون يف أحد مع رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم وإمجاع الناس حجة قال ال قلت فقد جعلته حجة على ذلك متظاهرا متأكدا يف غري موضع 

س بثابت عنه قال ومن أين قلت وهو منقطع عنه ويزعم الشعىب الذي هو وأنت تزعم يف أصل قولك أنه لي
أكرب من الذي روى عنه كراهته أنه أمنا اسلف له يف لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد 
هذا بيع املالقيح واملضامني أومها وقلت حممد بن احلسن أنت أخربتين عن ايب يوسف عن عطاء بن السائب 

أيب عن   
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البحتري أن بين عم لعثمان أتوا واديا فصنعوا شيئا يف إبل رجل قطعوا به لنب إبله وقتلوا فصاهلا فأتى   
عثمان وعنده ابن مسعود فرضي حبكم ابن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبال مثل إبله وفصاال مثل فصاله 

يف حيوان حبيوان مثله دينا ألنه إذا قضى به باملدينة فأنفذ ذلك عثمان فريوي عن ابن مسعود أنه يقضي 
وأعطيه بواديه كان دينا ويزيد أن يروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن املسعودي عن القاسم 

بن عبد الرمحن قال أسلم لعبد اهلل بن مسعود يف وصفاء أحدهم أبو زائده موالنا فلو اختلف قول ابن 
ذ رجل ببعضه دون بعض أمل يكن له قال بلى قلت ولو مل يكن فيه غري اختالف قول مسعود فيه عندك فأخ

ابن مسعود قال نعم فقلت فلما خالفت ابن مسعود ومعه عثمان ومعىن السنة واإلمجاع قال فقال منهم قائل 
ة قلت فقله فلو زعمت أنه الجيوز السلم فيه وجيوز إسالمه وأن يكون دية وكتابة ومهرا وبعريا ببعريين نسيئ

إن شئت قال فإن قلته قلت يكون أصل قولك اليكون احليوان دينا خطأ حباله قال فإن انتقلت عنه قلت 
فأنتم تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم يف احليوان وعن رجل آخر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه 

ن قول ابن مسعود أجيوز له قال نعم وسلم قال إنا لنرويه قلت فإن ذهب رجل إىل قوهلما أو قول أحدمها دو
قلت فإن كان مع قوهلما أو قول أحدمها القياس على السنة واإلمجاع قال فذلك أوىل أن يقال به قلت أفتجد 

مع من أجاز السلم يف احليوان القياس فيما وصفت قال نعم وما رديت ألي معىن تركه أصحابنا قلت 
ر غريك يف الوقوف عما بان له قال ورجع بعضهم ممن كان يقول أفترجع إىل إجازته قال أقف فيه قلت فيعذ

قوهلم من أهل اآلثار إىل إجازته وقد كان يبطله قال الشافعي قال حممد بن احلسن فإن صاحبنا قال إنه يدخل 
عليكم خصله تتركون فيها أصل قولكم إنكم مل جتيزوا إستسالف الوالئد خاصة وأجزمت بيعهن بدين 

ل قلت أرأيت لو تركنا قولنا يف خصلة واحدة ولزمناه يف كل شيء أكنا معذورين قال ال والسلف فيهن قا
قلت ألن ذلك خطأ قال نعم قلت فمن أخطأ قليال أمثل حاال أم من أخطأ كثريا قال بل من أخطأ قليال وال 

ا بينه مبا تتفرق عذر له قلت فأنت تقر خبطأ كثري وتأىب أن تنتقل عنه وحنن مل خنطىء أصل قولنا إمنا فرقن
األحكام عندنا وعندك بأقل منه قال فاذكره قلت أرأيت إذا اشتريت منك جارية موصوفة بدين أملكت 

عليك إال الصفة ولو كانت عندك مائة من تلك الصفة مل تكن يف واحدة منهن بعينها وكان لك أن تعطي 
ك أخذها مين كما اليكون لك أخذها أيتهن شئت فإذا فعلت فقد ملكتها حينئذ قال نعم قلت وال يكون ل

 لو بعتها مكانك وانتقدت مثنها قال نعم قلت وكل 
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بيع بثمن ملك هكذا قال نعم قلت أفرأيت إذا اسلفتك جارية إىل أخذها منك بعدما قبضتها من ساعيت   
وطئتها قال فما فرق بينها ويف كل ساعة قال نعم قلت فلك أن تطأ جارية مىت شئت أخذهتا أو استربأهتا و

وبني غريها قلت الوطء قال فإن فيها ملعىن يف الوطء ما هو يف رجل وال يف شيء من البهائم قلت فبذلك 
املعىن فرقت بينهما قال فلما الجيز له أن يسلفها فإن وطئها مل يردها ورد مثلها قلت أجيوز أن أسلفك شيئا 

ال قلت فكيف جتيز إن وطئها أن اليكون يل عليها سبيل وهي غري مث يكون لك أن متنعين منه ومل يفت قال 
فائتة ولو جاز مل يصح فيه قول قال وكيف إن أجزته ال يصح فيه قول قلت ألين إذا سلطته على إسالفها 

فقد أحبت فرجها للذي سلفها فإن مل يطأها حىت يأخذها السيد أحبته لسيد فكان الفرج حالال لرجل مث حرم 
إخراج له من ملكه وال متليكه رقبة اجلارية غريه وال طالق أخربنا الربيع قال قال الشافعي وكل عليه بال 

فرج حل إمنا حيل بطالق أو إخراج ما ملكه من ملكه إىل ملك غريه أو أمور ليس املستسلف يف واحد منها 
اذكره قلت أرأيت املرأة قال أفتوضحه بغري هذا مما نعرفه قلت نعم قياسا على أن السنة فرقت بينه قال ف

هنيت أن تسافر إال مع ذي رحم حمرم وهنيت أن خيلو هبا رجل وليس معها ذو حمرم وهنيت عن احلالل هلا من 
الترويج إال بويل قال نعم قلت أفتعرف يف هذا معىن هنيت له إال ما خل  يف اآلدميني من الشهوة للنساء ويف 

لئال ينسب إىل احملرم منه مث حيط يف احلالل منه لئال ينسب إىل  اآلدميات من الشهوة للرجال فحيط يف ذلك
ترك احلظ فيه أو الدلسة قال ما فيه معىن إال هذا أو يف معناه قلت أفتجد إناث البهائم يف شيء من هذه 
ي املعاين أو ذكور الرجال أو البهائم من احليوان قال ال قلت فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن وأنه إمنا هن

عنه للحياطة ملا خل  فيهن من الشهوة هلن قال نعم قلت فبهذا فرقنا وغريه مما يف هذا كفايه منه إن شاء اهلل 
تعاىل قال أفتقول بالذريعة قلت ال وال معىن يف الذريعه إمنا املعىن يف اإلستدالل باخلرب الالزم أو القياس عليه 

  أو املعقول
 ID ' '   بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم مخسة سادسهم كلبهم رمجا  :وقال تعاىل (

 ما يكون م )
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  



  
رابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة وال   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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باب السلف يف الثياب    
بن سامل عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن ثوب أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد  

بثوبني نسيئة فقال البأس به ومل أعلم أحد يكرهه قال الشافعي وما حكيت من أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم جعل على أهل جنران ثيابا معروفة عند أهل العلم مبكة وجنران وال أعلم خالفا يف أنه حيل أن يسلم يف 

والصفات يف الثياب اليت اليستغىن عنها وال جيوز السلف حىت جتمع أن يقول لك الرجل الثياب بصفة قال 
أسلم إليك يف ثوب مروي أو هروي أو رازي أو بلخي أو بغدادي طوله كذا وعرضه كذا صفيقا دقيقا أو 

الصفة وإمنا  رقيقا فإذا جاء به على أدىن ما تلزمه هذه الصفة لزمه وهو متطوع بالفضل يف اجلودة إذا لزمتها
قلت دقيقا ألن أقل ما يقع عليه اسم الدقة غري متباين اخلالف يف أدق منه وأدق منه زيادة يف فضل الثوب 
ومل أقل صفيقا مرسلة ألن اسم الصفاقة قد يقع على الثوب الدقي  والغليظ فيكون إن أعطاه غليظا أعطاه 

ا يلزمه اسم الصفاقة قال وهو كما وصفت يف شرا من دقي  وإن أعطاه دقيقا أعطاه شرا من غليظ وكالمه
األبواب قبله إذا ألزم أدىن ما يقع عليه اإلسم من الشرط شيئا وكان يقع اإلسم على شيء تخالف له هو خري 
منه لزم املشتري ألن اخلري زيادة يتطوع هبا البائع وإذا كان يقع على ما هو شر منه مل يلزمه ألن الشر نقص 

ري قال فإن شرطه صفيقا ثخينا مل يكن له أن يعطيه دقيقا وإن كان خريا منه إلن يف ال يرضى به املشت
الثياب عله أن الصفي  الثخني يكون أدفأ يف الربد وأكن يف احلر ورمبا كان أبقى فهذه علة تنقصه وإن كان 

ن أسلم يف ثياب مثن األدق أكثر فهو غري الذي اسلف فيه وشرط حلاجته أخربنا الربيع قال قال الشافعي وإ
بلد هبا ثياب تختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه مل جيز السلف حىت يصف فيه ما 

وصفت قبل ويقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومىت ترك من هذا شيئا مل جيز السلف ألنه بيع مغيب 



فيه من أجناس الثياب هكذا كله  غري موصوف كما الجيوز يف التمر حىت يسمى جنسة قال وكل ما أسلم
إن كان وشيا ونسبه يوسفيا أو جنرانيا أو فارعا أو بامسه الذي يعرف به وإن كان غري وشي من العصب 

واحلربات وما أشبهه وصفه ثوب حربة من عمل بلد كذا دقي  البيوت أو متركا مسلسال أو صفته أو جنسه 
قال من عمل كذا للعمل الذي يعرف به الجيزء يف السلم  الذي هو جنسه وبلده فإن اختلف عمل ذلك البلد

دونه وكذلك يف ثياب القطن كما يف ثياب العصب قبلها وكذلك البياض واحلرير والطيالسة والصوف كله 
 واإلبرسيم وإذا عمل الثوب من قزأ 
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أو من كرسف مروي أو من ومن كتان أو من قطن وصفه وإن مل يصف غزله إذا عمل من غزول تختلفه   
كرسف خشن مل يصح وإن كان إمنا يعمل من صنف واحد ببلده الذي سلف فيه مل يضره أن اليصف غزله 
إذا وصف الدقة والعمل والذرع وقال يف كل ما يسلم فيه جيد أو رديء ولزمه أقل ما يقع عليه اسم اجلودة 

 جيز حىت يكون للوشي صفة يعرفها أهل العدل أو الرداءة أو الصفة اليت يشترط قال وإن سلف يف وشي مل
من أهل العلم وال خري يف أن يريه خرقة ويتواضعاهنا على يد عدل يوفيه الوشي عليها إذا مل يكن الوشي 

معروفا كما وصفت ألن اخلرقة قد هتلك فال يعرف الوشي قال الشافعي رمحه اهلل والجيوز السلف يف جلود 
لغنم وال جلد وال إهاب من رق وال غريه وال يباع إال منظورا إليه قال وذلك أنه اإلبل وال البقار والأهب ا

مل جيز لنا أن نقيسه على الثياب ألنا لو قسناه عليها مل حيل إال مذروعا مع صفته وليس ميكن فيه الذرع 
صح لنا الختالف خلقته عن أن يضبط بذرع حبال ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا من احليوان بصفة مل ي

وذلك أنا إمنا جنيز السلف يف بعري من نعم بين فالن ثين أو جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع يف الثوب 
ويقول رباع وبازل وهو يف كل سن من هذه األسنان أعطم منه يف السن قبله حىت يتناهى عظمه وذلك 

ال جلد بقرة ثنية أو رباع وال معروف مضبوط كما يضبط الذرع وهذا الميكن يف اجللود اليقدر على أن يق
شاة كذلك وال يتميز فيقال بقرة من نتاج بلد كذا ألن النتاج خيتلف يف العظم فلما مل يكن اجللد يوقع على 

معرفته كما يوقع على معرفة ما كان قائما من احليوان فيعرف بصفة نتاج بلده عظمه من صغره خالفت 
ن ما يكون السن منه أصغر من السن مثله واألصغر خري عند التجار اجللود احليوان يف هذا ويف أن من احليوا

فيكون امشى وأمحل ما كانت فيه احلياة فيشترى البعري بعشرين بعريا أو أكثر كلها أعظم منه لفضل التجار 



للمشى ويدرك بذلك صفته وجنسه وليس هذا يف اجللود هكذا اجللود الحياة فيها وإمنا تفاضلها يف ثخانتها 
تها وصالبتها ومواضع منها فلما مل جند خربا نتبعه وال قياسا على شيء مما أجزنا السلف فيه مل جيز أن وسع

جنيز السلف فيه واهلل تعاىل أعلم ورأيناه ملا مل يوقف على حده فيها رددنا السلم فيه ومل جنزه نسيئة وذلك أن 
الما بيع نسيئة مل جيز إال معلوما وهذا اليكون معلوما بصفة حب   

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
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باب السلف يف القراطيس    
قال الشافعي رمحه اهلل إن كانت القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة وذرع وطول وعرض  

ودة ورقة وغلظ واستواء صنعة أسلف فيها على هذه الصفه والجيوز حىت تستجمع هذه الصفات كلها وج
وإن كانت ختتلف يف قرى أو رساتي  مل جيز حىت يقال صنعة قرية كذا أو كورة كذا أو رستاق كذا فإن 

وإن كانت التضبط ترك من هذا شيئا مل جيز السلف فيه والقول فيها كالقول فيما أجزنا فيه السلف غريها 
 هبذا فال خري يف السلف فيها وال أحسبها هبذا إال مضبوطة أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله 

باب السلف يف اخلشب ذرعا    
قال الشافعي رمحه اهلل من سلف يف خشب الساج فقال ساج مسح طول اخلشبة منه كذا وغلظها كذا  

ذا شيئا مل جيز وإمنا أجزنا هذا إلستواء نبتته وأن طرفيه اليقربان وكذا ولوهنا كذا فهذا جائز وإن ترك من ه
وسطه وال مجيع ما بني طرفيه من نبتته وإن اختلف طرفاه تقاربا وإذا شرط له غلظا فجاءه بأحد الطرفني 

على الغلظ واآلخر أكثر فهو متطوع بالفضل ولزم املشتري أخذه فإن جاء به ناقصا من طول أو ناقص أحد 
فني من غلظ مل يلزمه ألن هذا نقص من حقه قال وكل ما استوت نبتته حىت يكون ما بني طرفيه منه الطر

ليس بأدق من طرفيه وأحدمها من السمح أو تربع رأسه فأمكن الذرع فيه أو تدور تدورا مستويا فأمكن 



تلف فيكون الذرع فيه وشرط فيه ما وصفت يف الساج جاز السلف فيه ومسى جنسه فإن كان منه جنس خي
بعضه خري من بعض مثل الدوم فإن اخلشبة منه تكون خريا من اخلشب مثلها للحسن مل يستغىن أن يسمى 
جنسه كما اليستغىن أن يسمى جنس الثياب فإن ترك تسمية جنسة فسد السلف فيه وما مل خيتلف أجزنا 

حدمها أجل من اآلخر ونقص السلف فيه بالصفة والذرع على حنو ما وصفت قال وما كان منه طرفاه أو أ
ما بني طرفيه أومما بينهما مل جيز السلف فيه ألنه حينئذ غري موصوف العرض كما الجيوز أن يسلف يف ثوب 
موصوف الطول غري موصوف العرض قال فعلى هذا السلف يف اخلشب الذي يباع ذرعا كله وقياسه الجيوز 

ذا خشب املوائد يوصف طوهلا وعرضها حىت تكون كل خشبة منه موصوفة حمدوده كما وصفت وهك
وجنسها ولوهنا قال وال بأس يف إسالم اخلشب يف اخلشب وال ربا فيما عدا الكيل والوزن من املأكول 

واملشروب كله والذهب والورق وماعدا هذا فال بأس بالفضل يف بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة سلما 
 وغري 
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ب وزنا باب السلم يف اخلش   

قال الربيع قال الشافعي وما صغر من اخلشب مل جيز السلف فيه عددا وال حزما وال جيوز حىت يسمى  
اجلنس منه فيقول سامسا أسود أو أبنوس يصف لونه بنسبته إىل الغلظ من ذلك الصنف أو إىل أن يكون منه 

ا وأما إذا اشتريته تختلفا قلت كذا دقيقا أما إذا اشتريت مجلة قلت دناقا أو ساطا أو غالظا وزن كذا وكذ
وكذا رطال غليظا وكذا وكذا وسطا وكذا وكذا رقيقا الجيوز فيه غري هذا فإن تركت من هذا شيئا فسد 
السلف وأحب لو قلت مسحا فإن مل تقله فليس لك فيه عقد ألن العقد متنعه السماح وهي عيب فيه تنقصه 

يلزم املشتري وهكذا كل ما اشترى للتجارة على ما وصفت لك  وكل ما كان فيه عيب ينقصه ملا يراد له مل
ال جيوز إال مذروعا معلوما أو موزونا معلوما مبا وصفت قال وما اشترى منه حطبا يوقد به وصف حطب 
مسر أو سلم أو محض أو أراك أو قرظ أو عرعر ووصف بالغلظ والوسط والدقة وموزونا فإن ترك من هذا 

أن يسلف عددا وال حزما وال غري موصوف موزون حبال وال موزون غري موصوف شيئا مل جيز والجيوز 
بغلظه ودقته وجنسه فإن ترك من هذا شيئا فسد السلف قال فأما عيدان القسي فال جيوز السلف فيها إال 



بأمر قلما يكون فيها موجودا فإذا كان فيها موجودا جاز وذلك أن يقول عود شوحطة جذل من نبات 
لسهل منها أو اجلبل أو دقي  أو وسط طوله كذا وعرضه كذا وعرض رأسه كذا ويكون مستوى أرض كذا ا

النبته وما بني الطرفني من الغلظ فكل ما أمكنت فيه هذه الصفة منه جاز وما مل ميكن مل جيز وذلك أن 
هذه الصفة من  عيدان األرض ختتلف فتباين والسهل واجلبل منها يتباين والوسط والدقي  يتباين وكل ما فيه

شريان أو نبع أو غريه من أصناف عيدان القسى جاز وقال فيه خوطا أو فلقه والفلقه أفدم نبات من اخلوط 
واخلوط الشاب وال خري يف السلفة يف قداح النبل شوحطا كانت أو قنا أو غري ذلك ألن الصفة التقع عليها 

ثخانتها وال يتقارب فنجيز أقل ما تقع عليه الثخانة  وإمنا تفاضل يف الثخانة وتباين فيها فال يقدر على ذرع
  كما جنيزه يف الثياب

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ
 املذكر 

  
كقوله اهلل تعاىل   فتقول فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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باب السلف يف الصوف    
بلد كذا إلختالف أصواف قال الشافعي رمحه اهلل الجيوز السلف يف الصوف حىت يسمى صوف صأن  

الضأن بالبلدان ويسمى لون الصوف إلختالف ألوان األصواف ويسمى جيدا ونقيا ومغسوال ملا يعل  به مما 
يثقل وزنه ويسمى طواال أو قصارا من الصوف إلختالف قصاره وطواله ويكون بوزن معلوم فإن ترك من 



ليه اسم الطول من الصوف وأقل ما يقع عليه اسم هذا شيئا واحدا فسد السلف فيه وإذا جاء بأقل ما يقع ع
اجلودة وأقل ما يقع عليه اسم البياض وأقل ما يقع عليه اسم النقاء وجاء به من صوف ضأن البلد الذي مسي 
لزم املشتري قال ولو اختلف صوف اإلناث والكباش مث كان يعرف بعد اجلزاز مل جيز حىت يسمى صوف 

ومل يكن يتميز فيعرف بعد اجلزاز فوصفه بالطول وما وصفت جاز السلف فيه فحول أو إناث وإن مل يتباين 
وال جيوز أن يسلف يف صوف غنم رجل بعينها ألهنا قد تتلف وتأيت اآلفة على صوفها وال يسلف إال يف 
شيء موصوف مضمون موجود يف وقته الخيطىء وال جيوز يف صوف عنم رجل بعينها ألنه خيطىء ويأيت 

ة ولو كان األجل فيها ساعة من النهار ألن اآلفة قد تأيت عليها أو على بعضها يف تلك الساعة على غري الصف
وكذالك كل سلف مضمون الخري يف أن يكون يف شيء بعينه ألنه خيطىء وال خري يف أن يسلفه يف صوف 

 يدرى كيف بال صفة ويريه صوفا فيقول أستوفيه منك على بياض هذا ونقائه وطوله ألن هذا قد يهلك فال
صفته فيصري السلف يف شيء جمهول قال وإن أسلم يف وبر اإلبل أو شعر املعزى مل جيز إال كما وصفت يف 

  الصوف ويبطل منه ما يبطل منه يف الصوف الخيتلف
 ID ' '    احلذف كما  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب

 حكاه 
  

التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن  الكسائي وأما    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

ع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن م    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

يام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األ    
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باب السلف يف الكرسف    
قال الشافعي رمحه اهلل الخري يف السلف يف كرسف جبوزه ألنه ليس مما صالحه يف أن يكون مع جوزه وإمنا  

 جوزه قشرة تطرح عنه ساعة يصلح وال خري فيه حىت يسمى كرسف بلد كذا وكذا ويسمى جيدا أو رديئا
ويسمى أبيض نقيا أو أمسر وبوزن معلوم وأجل معلوم فإن ترك من هذا شيئا واحدا مل جيز السلف فيه وذلك 
أن كرسف البلدان خيتلف فيلني وخيشن ويطول شعره ويقصر ويسمي ألواهنا وال خري يف السلم يف كرسف 

ن اختلف قدمي الكرسف أرض رجل بعينها كما وصفنا قبله ولكن يسلم يف صفة مأمونة يف أيدي الناس وإ
وجديده مساه قدميا أو جديدا من كرسف سنة أو سنتني وإن كان يكون نديا مساه جافا الجيزىء فيه غري 
 ذلك ولو أسلم فيه منقى من حبه كان أحب إيل وال أرى بأسا أن يسلم فيه حببه وهو كالنوى يف التمر 

باب السلف يف القز والكتان    
إذا ضبط القز بأن يقال قز بلد كذا ويوصف لونه وصفاءه ونقاءه وسالمته من قال الشافعي رمحه اهلل و 

العيب ووزنه فال بأس بالسلف فيه وال خري يف أن يترك شيئا واحدا فإن ترك مل جيز فيه السلف وإن كان 
اليضبط هذا فيه مل جيز فيه السلف وهكذا الكتان وخري يف أن يسلف منه يف شيء على عني يأخذها عنده 

ن العني هتلك وتتغري وال جيوز السلف يف هذا وما كان يف معناه إال بصفة تضبط وإن اخلتلف طول القز أل
والكتان فتباين طوله مسي طوله وإن مل خيتلف جاء الوزن عليه وأجزأه إن شاء اهلل تعاىل وما سلف فيه كيال 

توف كيالمل يستوىف وزنا إلختالف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزنا مل يس   

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 
 صمت  :أو

  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

هلا أم مل ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع    



  
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

لتذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف ا    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
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باب السلف يف احلجارة واألرحية وغريها من احلجارة    
أس بالسلف يف حجارة البنيان واحلجارة تفاضل باأللوان واألجناس والعظم فال قال الشافعي رمحه اهلل وال ب 

جيوز السلف فيها حىت يسمى منها أخضر أو أبيض أو زنربيا أو سبالنيا بامسه الذي يعرف به وينسبه إىل 
الصالبة وأن اليكون فيه عرق وال كال والكال حجارة حملوقة مدورة صالب ال جتيب احلديد إذا ضربت 

كسرت من حيث اليريد الضارب وال تكون يف البنيان إال غشا قال ويصف كربها بأن يقول ما حيمل ت
البعري منها حجرين أو ثالثة أو أربعة أو ستة بوزن معلوم وذلك أن األمحال ختتلف وأن احلجرين يكونان 

فال جيوز السلف على بعري فال يعتدالن حىت جيعل مع أحدمها حجر صغري وكذلك ما هو أكثر من حجرين 
يف هذا إال بوزن أو أن يشتري وهو يرى فيكون من بيوع اجلزاف اليت ترى قال وكذلك الجيوز السلف يف 
النقل والنقل حجارة صغار إال أن يصف صغارا من النقل أو حشوا أو دواخل فيعرف هذا عند أهل العلم به 

كما حتيط بالثوب واحليوان وغريه مما يباع عددا  وال جيوز إال موزونا ألنه اليكال لتجافيه وال حتيط به صفة
وال جيوز حىت يقال صالب وإذا قال صالب فليس له رخو وال كذان وال متفتت قال وال بأس بشراء الرخام 



ويصف كل رخامه منه بطول وعرض وثخانة وصفاء وجودة وإن كانت تكون هلا تساريع تختلفة يتباين 
ن اكتفى مبا وصفت فإن جاءه هبا فاختلف فيها أريها اهل البصر فإن فضلها منها وصف تساريع وإن مل يك

قالوا يقع عليها اسم اجلودة والصفاء وكانت بالطول والعرض والثخانة اليت شرط لزمته وإن نقص واحد من 
هذه مل تلزمه قال وال بأس بالسلف يف حجارة املرمر بعظم ووزن كما وصفت يف احلجارة قبله وبصفاء فإن 

له أجناس ختتلف وألوان وصفه بأجناسه وألوانه قال وال بأس أن يشتري آنية من مرمر بصفة طول كانت 
وعرض وعم  وثخانة وصنعة إن كانت ختتلف فيه الصنعة وصف صنعتها ولو وزن مع هذا كان أحب إيل 

ة بلد خريا وإن ترك وزنه مل يفسده إن شاء اهلل تعاىل وإن كان من األرحاء شيء خيتلف بلده فتكون حجار
من حجارة بلد مل جيز حىت يسمى حجارة بلد ويصفها وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف جنس 

  احلجارة
 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور  :أفصح هذا إن ثبت

 فإن 
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

مد الدمياطيوقال شيخنا ابو حم    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
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باب السلف يف القصة والنورة    
قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس بالسلف يف القصة والنورة ومتاع البنيان فإن كانت ختتلف اختالفا شديدا  

أرض كذا ويشترط جودة أو رداءة أو يشترط  فال جيوز السلف فيها حىت يسمى نورة أرض كذا أو قصة
بياضا أو مسرة أو أي لون كان إذا تفاضلت يف ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم وال 
خري يف السلف فيها أمحاال وال مكايل ألهنا ختتلف قال الشافعي وال بأس أن يشتريها أمحاال ومكايل وجزافا 

ذا كان املبتاع حاضرا واملتبايعان حاضرين قال وهكذا املدر البأس بالسلف فيه يف غري أمحال وال مكايل إ



كيال معلوما وال خري فيه أمحاال وال مكايل وال جزافا وال جيوز إال بكيل وصفة جيد أو ردىء ومدر موضع 
 كذا فإن اختلفت ألوان املدر يف ذلك املوضع وكان لبعضها على بعض فضل وصف املدر أخضر أو أشهب
أو أسود قال وإذا وصفه جيدا أتت اجلودة على الرباءة من كل ما خالفها فإن كان فيه سبخ أو كذان أو 

حجارة أو بطحاء مل يكن له ألن هذا تخالف للجودة وكذلك إن كانت النورة أو القصة هي املسلف فيها مل 
شتري ألن املطري عيب فيها يصلح إال كما وصفت بصفة قال وإن كانت القصة والنورة مطريتني مل يلزم امل

وكذلك إن قدمتا قدما يضر هبما مل يلزم املشتري ألن هذا عيب واملطر اليكون فسادا للمدر إذا عاد جافا 
حباله أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهلل الجيوز السلف يف شيء عددا إال ما وصفت من احليوان الذي 

ضبط جبنسها وحليتها وذرعها واخلشب الذي يضبط جبنسه وصفته يضبط سنه وصفته وجنسه والثياب اليت ت
وذرعه وما كان يف معناه ال جيوز السلف يف البطيخ وال القثاء وال اخليار وال الرمان وال السفرجل وال 

الفرسك وال املوز وال اجلوز وال البيض أي بيض كان دجاج أو محام أو غريه وكذلك ما سواه مما يتبايعه 
غري ما استثنيت وما كان يف معناه الختالف العدد وال شيء يضبط من صفة أو بيع عدد فيكون  الناس عددا

  جمهوال إال أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 املتقدمة 
  

غياث ثبوت اهلاء يف للدراوردي وحفص بن    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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  املأكول كيال أو وزنا باب السلم يف 



قال الشافعي رمحه اهلل أصل السلف فيما ييتبايعه الناس أصالن فما كان منه يصغر وتستوى خلقته فيحتمله  
املكيال وال يكون إذا كيل جتاىف يف املكيال فتكون الواحده منه بائنة يف املكيال عريضة األسفل دقيقة الرأس 

ط فإذا وقع شيء إىل جنبها منعه عرض أسفلها من أن يلص  هبا ووقع أو عريضة األسفل والرأس دقيقة الوس
يف املكيال وما بينها وبينه متجاف مث كانت الطبقة اليت فوقه منه هكذا مل جيز أن يكال واستدللنا على أن 

صار يقع الناس إمنا تركوا كيله هلذا املعىن وال جيوز أن يسلف فيه كيال ويف نسبته هبذا املعىن ما عظم واشتد ف
يف املكيال منه الشيء مث يقع فوقه منه شيء معترضا وما بني القائم حتته متجاف فيسد املعترض الذي فوقة 

الفرجه اليت حتته ويقع عليه فوقه غريه فيكون من املكيال شيء فارغ بني الفراغ وذلك مثل الرمان 
وصفت وال جيوز السلف يف هذا كيال ولو والسفرجل واخليار والباذجنان وما أشبهه مما كان يف املعىن الذي 

تراضى عليه املتبايعان سلفا وما صغر وكان يكون يف املكيال فيمتلىء به املكيال وال يتجاىف التجايف البني 
مثل التمر وأصغر منه مما الختتلف خلقته اختالفا متباينا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيال قال وكل ما 

ه كيال فال بأس بالسلم فيه وزنا وأن يسمى كل صنف منه اختلف بامسه الذي وصفت الجيوز السلم في
يعرف به وإن شرط فيه عظيما أو صغريا فإذا أتى به أقل ما يقع عليه اسم العظم ووزنه جاز على املشتري 

ك يف فأما الصغري فأصغره يقع عليه اسم الصغر وال أحتاج إىل املسألة عنه قال وذلك مثل أن يقول أسلم إلي
خربز خراساين أو بطيخ شامي أو رمان أمليسي أو رمان حراين وال يستغىن يف الرمان عن أن يصف طعمه 

حلوا أو مزا أو حامضا فأما البطيخ فليس يف طعمه ألوان ويقول عظام أو صغار ويقول يف القثاء هكذا 
يف أن يقول قثاء عظام أو فيقول قثاء طوال وقثاء مدحرج وخيار يصفة بالعظم والصغر والوزن وال خري 

صغار ألنه اليدري كم العظام والصغار منه إال أن يقول كذا وكذا رطال منه صغارا وكذا وكذا رطال منه 
كبارا وهكذا الدباء وما أشبهه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه قال الشافعي وال بأس بالسلف يف البقول 

ريا أو كراثا أو خسا وأي صنف ما اسلف فيه منها وزنا كلها إذا مسى كل جنس منها وقال هندبا أو جرج
معلوما الجيوز إال موزونا فإن ترك تسمية الصنف منه أو الوزن مل جيز السلف قال الشافعي وإن كان منه 
شيء خيتلف صغاره وكباره مل جيز إال أن يسمى صغريا أو كبريا كالقنبيط ختتلف صغاره وكباره كالفجل 

 وكاجلزر و 
   
 

 954 : صفحة
 



ما اختلف صغاره وكباره يف الطعم والثمن قال ويسلف يف اجلوز وزنا وإن كان اليتجاىف يف املكيال كما   
وصفت اسلم فيه كيال والوزن أحب إيل وأصح فيه قال وقصب السكر إذا شرط حمله يف وقت الينقطع من 

فيه وزنا حىت يشترط صفة القصب إن أيدي الناس يف ذلك البلد فال بأس بالسلف فيه وزنا وال جيوز السلف 
كان يتباين وإن كان أعاله مما الحالوة فيه وال منفعة فال يتبايع إال أن يشترط أن يقطع أعاله الذي هو هبذه 
املنزلة وإن كان يتبايع ويطرح ما عليه من القشر ويقطع جمامع عروقه من أسفله قال وال جيوز أن يسلف فيه 

ف على حده بذلك وقد رآه ونظر إليه قال وال خري يف أن يشتري قصبا وال بقال حزما وال عددا ألنه اليوق
وال غريه مما يشبهه بأن يقول أشتري منك زرع كذا وكذا فدانا وال كذا وكذا حزما من بقل إىل وقت كذا 

ن وكذا ألن زرع ذلك خيتلف فيقل ويكثر وحيسن ويقبح وأفسدناه إلختالفه يف القلة والكثرة ملا وصفت م
أنه غري مكيل وال موزون وال معروف القلة والكثره وال جيوز أن يشترى هذا إال منظورا إليه وكذلك 

القصب والقرط وكل ما أنبتت األرض الجيوز السلف فيه إال موزونا أو كيال بصفة مضمونه ال من أرض 
ب وال قرط وال قصيل بعينها فإن اسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه منتقض قال وكذلك الجيوز يف قص

وال غريه حبزم وال أمحال وال جيوز فيه إال موزونا موصوفا وكذلك التني وغريه الجيوز إال مكيال أو موزونا 
  ومن جنس معروف إذا اختلفت أجناسه فإن ترك من هذا شيئا مل جيز السلف فيه واهلل أعلم

 ID ' '   غلط من بعض الرواة الذين ال  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو
 يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  



تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

نهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثام    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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ط باب بيع القصب والقر   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرينا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف القصب  
اليباع إال جزة أو قال صرمة قال الشافعي وهبذا نقول الجيوز أن يباع القرط إال جزة واحدة عند بلوغ 

ر ما ميكنه جزازه فيه من يومه قال اجلزاز ويأخذ صاحبه يف جزازه عند ابتياعه فال يؤخره مدة أكثر من قد
الشافعي فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو غري ذلك فكان يزيد يف تلك األيام فال خري 
يف الشراء والشراء مفسوخ ألن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشتري فإذا كان يطول فيخرج من مال البائع 

قع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت املشتري ما مل يشتري وأخذت إىل مال املشتري منه شيء مل ت
من البائع ما مل يبع مث أعطيته منه شيئا جمهوال اليرى بعني وال يضبط بصفة وال يتميز فيعرف ما للبائع فيه مما 

البيع فيه للمشتري فيفسد من وجوه قال ولو أشتراه ليقطعه فتركه وقطعه ممكن له مدة يطول يف مثلها كان 
مفسوخا إذا كان على ما شرط يف أصل البيع أن يدعه ملا وصفت مما اختلط به من مال البائع مما اليتميز 

كما لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أهنا إن اهنالت عليها حنطة له فهي داخلة يف البيع فاهنالت عليها حنطة 
ميز وال يعرف قدره مما مل يشتر فيعطى ما أشترى ومينع للبائع مل يبتعها انفسخ البيع فيها ألن ما اشترى ال يت

ما مل يشتر وهو يف هذا كله بائع شيء قد كان وشيء مل يكن غري مضمون على أنه إن كان دخل يف البيع 
وإن مل يكن مل يدخل معه وهذا البيع مما الخيتلف املسلمون يف فساده ألن رجال لو قال أبيعك شيئا إن نبت 



ن مل ينبت أو نبت قليال لزمك الثمن كان مفسوخا وكذلك لو قال أبيعك شيئا إن جائين يف أرضي بكذا فإ
من جتاريت بكذا وإن مل يأيت لزمك الثمن قال ولكنه لو أشتراه كما وصفت وتركه بغري شرط أياما وقطعه 

البيع قال كما  ميكنه يف أقل منها كان املشترى منه باخليار يف أن يدع له الفضل الذي له بال مثن أو ينقض
يكون إذا باعه حنطة جزافا فاهنالت عليها حنطة له فالبائع باخليار يف أن يسلم ما باعه وما زاد يف حنطته أو 
يرد البيع الختالط ما باع مبا مل يبع قال وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه يف يد املشتري 

ة تنقصه فعلى املشتري ضمان ما نقصة والزرع لبائعة وعلى كل فعلى املشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آف
مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خريا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص يف كل 

  شيء
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله

  :تعاىل
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باب السلف يف الشيء املصلح لغريه    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء غري جنسه مما يبقى  

فيه فال يزايله حبال سوى املاء وكان الذي خيتلط به قائما فيه وكان مما يصلح فيه السلف وكانا تختلطني 
لف فيهما من قبل أهنما إذا اختلطا فلم يتميز أحدمها من اآلخر مل أدري كم قبضت اليتميزان فال خري يف الس

من هذا وهذا فكنت قد أسلفت يف شيء جمهول وذلك مثل أن أسلم يف عشرة ارطال سوي  لوز فليس يتميز 
لوز السكر من دهن اللوز وال اللوز إذا خلط به أحدمها فيعرف القابض املبتاع كم قبض من السكر ودهن ال
واللوز فلما كان هكذا كان بيعا جمهوال وهكذا إن أسلم إليه يف سوي  ملتوت مكيل ألين الأعرف قدر 

السوي  من الزيت والسوي  يزيد كيله باللتات ولو كان ال يزيد كان فاسدا من قبل أين ابتعت سويقا وزيتا 
عىن األويل أن الجيوز أن أسلم إليك والزيت جمهول وإن كان السوي  معروفا قال الشافعي يف أكثر من هذا امل

يف فالوذج ولو قلت ظاهر احلالوة أو ظاهر الدسم مل جيز ألين الأعرف قدر النشاسن  من العسل والسكر 



والدهن الذي فيه مسن او غريه وال أعرف حالوته أمن عسل حنل كان أو غريه وال من أي عسل وكذلك 
اللتات كان كما خيالط صاحبه فال يتميز غري معروف ويف  دمسه فهو لو كان يعرف ويعرف السوي  الكثري

هذا املعىن لو أسلم إليه يف أرطال حيس ألنه اليعرف قدر التمر من األقط والسمن قال ويف مثل هذا املعىن 
اللحم املطبوخ باألبزار وامللح واخلل ويف مثله الدجاج احملشو بالدقي  واألبزار أو الدقي  وحده أو غريه ألن 

شتري اليعرف قدر ما يدخل من األبزار وال الدجاج من احلشو الختالف أجوافها واحلشو فيها ولو كان امل
يضبط ذلك بوزن مل جيز ألنه إن ضبط وزن اجلملة مل يضبط وزن ما يدخله وال كيله قال وفيه معىن يفسده 

ست  معموال وال العسل سوى هذا وذلك أنه إذا اشترط نشاستقا جيدا أو عسال جيدا مل يعرف جودة النشا
معموال لقلب النار له واختالط أحدمها باآلخر فال يوقف على حده أنه من شرطه هو أم ال قال ولو سلف 

يف حلم مشوي بوزن أو مطبوخ مل جيز ألنه الجيوز أن يسلف يف اللحم إال موصوفا بسمانه وقد ختفى مشويا 
عجفه من مسينه وال منقيه من مسينه إذا تقارب وإذا إذا مل تكن مسانة فاخرة وقد يكون أعجف فال خيلص أ

كان مطبوخا فهو أبعد أن يعرف أبدا مسينه ألنه قد يطرح أعجفه مع مسينه ويكون مواضع من مسينه اليكون 
فيها شحم وإذا كان موضوع مقطوع من اللحم كانت يف بعضه دالله على مسينه ومنقيه وأعجفه فكل ما 

  أتصل به منه مثله قال وال
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خري يف أن يسلم يف عني على أهنا تدفع إليه مغرية حبال ألنه اليستدل على أهنا تلك العني اختلف كيلها أم   
مل خيتلف وذلك مثل أن يسلفه يف صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقااشترط كيل الدقي  أو مل يشترطه 

يقا أشكل الدقي  من معنيني احدمها أن تكون وذلك أنه إذا وصف جنسا من حنطة وجودة فصارت دق
احلنطة املشروطه مائيه فتطحن حنطة تقارهبا من حنطة الشام وهو غري املائي وال خيلص هذا واآلخر أنه 

اليعرف مكيلة الدقي  ألنه قد يكثر إذا طحن ويقل وأن املشتري مل يستويف كيل احلنطة وإمنا يقبل فيه قول 
نا من وجه آخر من أن يقول لطحنه إجارة هلا قيمة مل تسم يف أصل السلف فإذا البائع قال وقد يفسدة غري

كانت له إجارة فليس يعرف مثن احلنطة من قيمة اإلجارة فيكون سلفا جمهوال قال الشافعي وهذا وجه آخر 
له جيده من أفسده فيه مذهبا واهلل تعاىل أعلم قال وليس هذا كما يسلفه يف دقي  موصوف ألنه اليضمن 

حنطة موصوفة وشرط عليه فيها عمال حبال إمنا ضمن له دقيقا موصوفا وكذلك لو أسلفه يف ثوب موصوف 



بذرع يوصف به الثياب جاز وإن اسلفه يف غزل موصوف على أن يعمله ثوبا مل جيز من قبل أن صفة الغزل 
رفت صفته قال وكل التعرف يف الثوب وال تعرف حصة الغزل من حصة العمل وإذا كان الثوب موصوفا ع

ما أسلم فيه وكان يصلح بشيء منه البغريه فشرطه مصلحا فال بأس به كما يسلم إليه يف ثوب وشي أو 
مسري أو غريمها من صبغ الغزل وذلك أن الصبغ فيه كأصل لون الثوب يف السمرة والبياض وأن الصبغ اليغري 

  والدقي  باللتات وال يعرف لوهنما وقد يشتريان صفة الثوب يف دقة وال صفاقة وال غريمها كما يتغري السوي
عليه وال طعمهما وأكثر ما يشتريان عليه وال خري يف أن يسلم إليه يف ثوب موصوف على أن يصبغه 

مضرجا من قبل أنه اليوقف على حد التضريج وأن من الثياب ما يأخذ من التضريج أكثر مما يأخذ مثله يف 
ئني متفرقني أحدمها ثوب واآلخر صبغ فكان الثوب وإن عرف مصبوغا الذرع وأن الصفقة وقعت على شي

جبنسه قد عرفه فالصبغ غري معروف قدره وهو مشترى وال خري يف مشترى إىل أجل غري معروف وليس هذا 
كما يسلم يف ثوب عصب ألن الصبغ زينة له وأنه مل يشتر الثوب إال وهذا الصبغ قائم فيه قيام العمل من 

الغزل فيه قائم اليغريه عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا كان الثوب مشترى بال صبغ مث النسج ولون 
أدخل الصبغ قبل أن يستويف الثوب ويعرف الصبغ مل جيز ملا وصفت من أنه اليعرف غزل الثوب وال قدر 

سوال الصبغ قال الشافعي وال بأس أن يسلفه يف ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا قصارة معروفة أو مغ
 غسال نقيا من دقيقه الذي 
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ينسج به وال خري يف أن يسلم إليه يف ثوب قد لبس أو غسل غسلة من قبل أنه يغسله غسلة بعد ما ينهكه   
وقبل فال يوقف على حد هذا وال خري يف أن يسلم يف حنطة مبلولة ألن اإلبتالل اليوقف على حد ما يريد 

نطة حىت اليوقف على حد صفتها كما يوقف عليها يابسة وال خري يف السلف يف يف احلنطة وقد تغري احل
جممر مطرى ولو وصف وزن التطرية ألنه اليقدر على أن يزن التطرية فيخلص وزهنا من وزن العود وال 
الغلية يضبط ألنه قد يدخله الغري مبا مينع له الداللة بالتطرية له على جودة العود وكذلك الخري يف السلف يف 

وال شيء من األدهان اليت فيها األثفال ألنه اليوقف على صفته وال قدر ما يدخل فيه وال يتميز ما يدخل فيه 
قال والبأس بالسلف يف دهن حب البان قبل أن ينش بشيء وزنا وأكرهه منشوشا ألنه اليعرف قدر النش 

وأكرهه يف كل دهن طيب قبل أن منه ولو وصفه بريح كرهته من قبل أنه اليوقف على حد الريح قال 



يستوىف وكذلك لو سلفه يف دهن مطيب أو ثوب مطيب ألنه اليوقف على حد الطيب كما اليوقف على 
األلوان وغريها مما ذكرت فيه أن أدهان البلدان تتفاضل يف بقاء طيف الريح على املاء والعرق والقدم يف 

لص كما ختلص الثياب فتعرف ببلداهنا اجملسية واللون احلنو وغريه ولو شرط دهن بلد كان قد نسبه فال خي
وغري ذلك قال وال بأس أن يسلفه يف طست أو تور من حناس أمحر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد 
ويشترطه بسعة معروفة ومضروبا أو مفرغا وبصنعة معروفة ويصفه بالثخانة أو الرقة ويضرب له أجال كهو 

ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ومل يكن له رده قال وكذلك كل إناء من يف الثياب وإذا جاء به على 
جنس واحد ضبطت صفته فهو كالطست والقمقم قال ولو كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كان 
أصح وإن مل يشترط وزنا صح إذا اشترط سعة كما يصح أن يبتاع ثوبا بصنعة وشي وغريه بصفة وسعة وال 

 أن يدفع مثنه وهذا شراء صفة مضمونة فال جيوز فيها إال أن يدفع مثنها وتكون على ما وصفت جيوز فيه إال
قال ولو شرط أن يعمل له طستا من حناس وحديد أو حناس ورصاص مل جيز ألهنما الخيلصان فيعرف قدر 

ه وهذا زيادة كل واحد منهما وليس هذا كالصبغ يف الثوب ألن الصبغ يف ثوبه زينة اليغريه أن تضبط صفت
يف نفس الشيء املصنوع قال وهكذا كل ما استصنع وال خري يف أن يسلف يف قلنسوة حمشوة وذلك أنه 
اليضبط وزن حشوها وال صفته وال يوقف على حد بطانتها وال تشترى هذه إال يدا بيد وال خري يف أن 

وال تضبط جلودمها وال ما يسلفه يف خفني وال نعلني تخزوزين وذلك أهنما اليوصفان بطول وال عرض 
 يدخل فيهما وإمنا جيوز يف هذا أن 
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يبتاع النعلني و الشراكني ويستأجر على احلذو وعلى خراز اخلفني والبأس أن يبتاع منه صحافا أو قداحا   
أس من حنو معروف وبصفة معروفة وقدر معروف من الكرب والصغر والعم  والضي  ويشترط أي عمل وال ب

إن كانت من قوارير ويشترط جنس قواريرها ورقته وثخانته ولو كانت القوارير بوزن مع الصفة كان أحب 
إىل وأصح للسلف وكذلك كل ما عمل فلم خيلط بغريه والذي خيلط بغريه النبل فيها ريش ونصال وعقب 

اع آجرا بطول وعرض ورومة والنصال اليوقف على حده فأكره السلف فيه وال أجيزه قال والبأس أن يبت
وثخانة ويشترط من طني معروف وثخانة معروفة ولو شرط موزونا كان أحب إيل وإن تركه فال بأس إن 

شاء اهلل تعاىل وذلك أنه إمنا هو بيع صفة وليس خيلط بالطني غريه مما يكون الطني غري معروف القدر منه إمنا 



منه وال قائم فيه إمنا هلا فيه أثر صالح وإمنا باعه بصفة هو خيلطه املاء واملاء مستهلك فيه والنار شيء ليس 
وال خري يف أن يبتاع منه لبنا على أن يطبخه فيوفيه إياه آجرا وذلك أنه اليعرف قدر ما يذهب يف طبخه من 
احلطب وأنه قد يتلهوج ويفسد فإن أبطلناه على املشتري كنا قد أبطلنا شيئا أستوجبه وإن ألزمانه إياه ألزمناه 

 بغري ما شرط لنفسه 
باب السلف حيل فيأخذ املسلف    
  
بعض رأس ماله وبعض سلفه    
قال الشافعي رمحه اهلل من سلف ذهبا يف طعام موصوف فحل السلف فإمنا له طعام يف ذمة بائعه فإن شاء  

نظره أخذه به كله حىت يوفيه إياه وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأ
ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على اإلقاله كان له إذا اجتمعا أن 
يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما مل يتبايعا فيه وما مل يقله منه كما كان الزما له بصفته فإن شاء 

له عليه من وجه غري السلف وقال ولكن إن أخذه وإن شاء تركه وال فرق بني السلف يف هذا وبني طعام 
حل له طعام فقال أعطيك مكان مالك من الطعام على طعاما غريه أو عرضا من العروض مل جيز ألن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فال يبيعه حىت يستوفيه وإمنا هلذا املسلف طعام فإذا أخذ غريه به 

ه وإذا أقاله منه أو من بعضه فاإلقاله ليست ببيع إمنا هي نقض بيع تراضيا بنقض فقد باعه قبل أن يستوفي
العقدة األوىل اليت وجبت لكل واحد منهما على صاحبه فإن قال قائل ما احلجة يف هذا فالقياس واملعقول 

 مكتفي به فيه فإن قال فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 
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عليه وسلم قيل روي عن ابن عباس وعن عطاء وعمرو بن دينار أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال   

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن عطاء كان اليرى بأسا أن يقبل رأس ماله منه أو ينظره أو يأخذ 
عيد بن سامل القداح عن ابن بعض السلعة وينظره مبا بقي أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا س

جريح أنه قال لعطاء أسلفت دينارا يف عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه إن شئت مخسة أفراق وأكتب نصف 
الدينار عليه دينا فقال نعم قال الشافعي ألنه إذا أقاله منه فله عليه رأس مال ما أقاله منه وسواء أنتقده أو 



يأخذه وأن ينظره به مىت شاء أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي  تركه ألنه لو كان عليه مال حال جاز أن
قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان اليرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله 

وبعضا طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقي من رأس املال أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
فيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ذلك املعروف أن يأخذ بعضه أخربنا س

طعاما وبعضه دنانري أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء رجل 
قول عطاء يف البز أن  أسلف بزا يف طعام فدعا إىل مثن البز يومئذ فقال ال إال رأس ماله أو بزه قال الشافعي

اليباع البز أيضا حىت يستوىف فكأنه يذهب مذهب الطعام أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد 
عن ابن جريح أنه قال لعطاء طعام أسلفت فيه فحل فدعاين إىل طعام غريه فرق بفرق ليس للذي يعطيين 

ذلك ببيع إمنا ذلك قضاء قال الشافعي هذا كما قال  على الذي كان يل عليه فضل قال ال بأس بذلك ليس
عطاء إنشاء اهلل تعاىل وذلك أنه سلفه يف صفة ليست بعني فإذا جاءه بصفته فإمنا قضاه حقه قال سعيد بن 

سامل ولو أسلفه يف بر الشام فأخذ منه برا غريه فال بأس به وهذا كتجاوزه يف ذهبه قال الشافعي وهذا إنشاء 
سعيد قال ولكن لو حلت له مائة فرق اشتراها مبائة دينار فأعطاه هبا ألف درهم مل جيز ومل جيز  اهلل كما قال

فيه إال إقالته فإذا أقاله صار له عليه رأس ماله فإذا برىء من الطعام وصارت له عليه ذهب تبايعا بعد 
  بالذهب ماشاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من غرض

 ID ' '   ( قهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش ربك فو والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك  (
 حيتاج إىل نقل 

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

فظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بل    
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باب صرف السلف إىل غريه    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال روي عن ابن عمر وأيب سعيد أهنما قاال من سلف يف بيع فال يصرفه  

إىل غريه وال يبيعه حىت يقبضه قال وهذا كما روي عنهما إن شاء اهلل تعاىل وفيه داللة على أن اليباع شيء 
تيع حىت يقبض وهو مواف  قولنا يف كل بيع أنه ال يباع حىت يستوىف أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال اب

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد مثنها فلما رآها مل 
من قال اليصلح قال كأنه جاءه هبا على يرضها فأرادا أن حيوال بيعها يف سلعة غريها قبل أن يقبض منه الث

غري الصفة وحتويلهما بيعهما يف سلعة غريها بيع للسلعة قبل أن تقبض قال ولو سلف رجل رجال دراهم يف 
مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه دراهم يف مائة صاع حنطة وصفة احلنطتني واحدة وحملهما واحد أو تختلف 

على صاحبه مائة صاع بتلك الصفة وإىل ذلك األجل وال يكون مل يكن بذلك بأس وكان لك واحد منها 
واحدا منهما قصاصا من اآلخر من قبل أين لو جعلت احلنطة باحلنطة قصاصا كان بيع الطعام قبل أن يقبض 
وبيع الدراهم بالدراهم ألن دفعهما يف يومني تختلفني نسيئة ومن أسلف يف طعام بكيل أو وزن فحل السلف 

السلف كل طعامي أوزنه وأعزله عندك حىت آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان فقال الذي له 
البائع وال يكون هذا قبضا من رب الطعام ولو كاله البائع للمشتري بأمره حىت يقبض أو يقبضه وكيل له 

  فيربأ البائع من ضمانه حينئذ
 ID ' '   يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء فأما إذا مل  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :وحذفها فتقول
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

عرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن ال    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن     
  



يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

كاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف ح    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
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ار يف السلف باب اخلي   

قال الشافعي رمحه اهلل وال جيوز اخليار يف السلف لو قال رجل لرجل أبتاع منك مبائة دينار أنقدكها مائة  
صاع متر إىل شهر على أين باخليار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت باخليار أو كالنا باخليار مل 

ر ثالثا يف بيوع األعيان وكذلك لو قال ابتاع منك مائى صاع مترا جيز فيه البيع كما جيوز أن يتشارطا اخليا
مبائة دينار على أين باخليار يوما إن رضيت أعطيتك الدنانري وإن مل أرض فالبيع بيين وبينك مفسوخ مل جيز 
ألن هذا بيع موصوف والبيع املوصوف الجيوز إال بأن يقبض صاحبه مثنه قبل أن يتفرقا ألن قبضه ما سلف 

ه قبض ملك وهو لو قبض مال الرجل على أنه باخليار مل يكن قبضه قبض ملك وال جيوز أن يكون اخليار في
لواحد منهما ألنه إن كان للمشتري فلم ميلك البائع ما دفع إليه وإن كان للبائع فلم ميلكه البائع ما باعه ألنه 

ا بال خيار وكذلك الجيوز أن يسلف رجل عسى أن ينتفع مباله مث يرده إليه فال جيوز البيع فيه إال مقطوع
رجال مائة دينار على أن يدفع إليه مائة صاع موصوف إىل أجل كذا فإذا حل األجل فالذي عليه الطعام 
باخليار يف أن يعطيه ما أسلفه أو يرد إليه رأس ماله حىت يكون البيع مقطوعا بينهما وال جيوز أن يقول فإن 

كذا فال جيوز شرطان حىت يكون الشرط فيهما واحدا معروفا حبستين عن رأس مايل فلي زيادة   



 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 أجري عليها 

  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :

  
كن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال مي    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   ن صح ال يعارض قول سيبويه وهذا إ .صمت مخسة وأنه فصيح :  
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
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باب ما جيب للمسلف على املسلف من شرطه    



تعاىل إذا أحضر املسلف السلعة اليت أسلف فكانت طعاما فاختلفا فيه دعى له أهل قال الشافعي رمحه اهلل  
العلم به فإن كان شرط املشتري طعاما جيدا جديدا قيل هذا جيد جديد فإن قالوا نعم قيل ويقع عليه اسم 

سلف ويلزم اجلوده فإن قالوا نعم لزم املسلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من اجلوده وغريها ويربأ امل
املسلف أخذه وهكذا هذا يف الثياب يقال هذا ثوب من وشي صنعاء والوشي الذي يقال له يوسفي وبطول 
كذا وبعرض كذا صفي  أو دقي  أو جيد أو مها ويقع عليه اسم اجلودة فإذا قالوا نعم فأقل ما يقع عليه اسم 

من الثياب وكل شيء هكذا إذا ألزمه يف كل  اجلودة يربأ منه الذي سلف فيه ويلزم املسلف ويقال يف الدقي 
صنف منه صفة وجودة فأدىن ما يقع عليه اسم الصفة من دقة وغريها واسم اجلودة يربئه منه وكذلك إن 
شرطه رديئا فالردىء يلزمه قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل القداح عن ابن جريح عن عطاء قال إذا 

فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك  أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذي سلفت
وبيعك قال الشافعي وأن جاء به على غاية من اجلودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم اجلودة فهو متطوع 

بالفضل ويلزم املشتري ألن الزيادة فيما يفع عليه اسم اجلودة خري له إال يف موضع سأصف لك منه إن شاء 
  اهلل تعاىل

 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 املعدود أو 

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  
صحيح وال فصيحغري     انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  



وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إ    
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باب إختالف املتبايعني بالسلف إذا رآه املسلف    
قال الشافعي رمحه اهلل لو أن رجال سلف رجال ذهبا يف طعام موصوف حنطة أو زبيب أو متر أو شعري أو  

ردىء فأتاه خبري من الرىء أو جيد فأتاه خبري مما يلزمه اسم اجليد بعد  غريه فكان أسلفه يف صنف من التمر
أن ال خيرج من جنس ما سلفه فيه إن كان عجوة أو صيحانيا أو غريه لزم املسلف أن يأخذه ألن الردىء ال 

اه أعلى يعىن غناء إال أغناء اجليد وكان فيه فضل عنه وكذلك إذا ألزمناه أدىن ما يقع عليه اسم اجلوده فأعط
منها فاألعلى يغين أكثر من غناء األسفل فقد أعطى خريا مما لزمه ومل خيرج له مما يلزمه اسم اجليد فيكون 
أخرجه من شرطه إىل غري شرطه فإذا فارق االسم أو اجلنس مل جيرب عليه وكان تخريا يف تركه وقبضه قال 

كيله قال وبيان هذا القول أنه لو أسلفه  الشافعي وهكذا القول يف كل صنف من الزبيب والطعام املعروف
يف عجوة فأعطاة برديا وهو خري منها أضعافا مل أجربه على أخذه ألنه غري اجلنس الذي اسلفه فيه قد يريد 

العجوة ألمر ال يصلح له الربدي وهكذا الطعام كله إذا اختلفت أجناسة ألن هذا أعطاه غري شرطه ولو كان 
ذا العسل وال يستغىن يف العسل عن أن يصفه ببياض أو صفرة أو خضرة ألنه خريا منه قال الشافعي وهك

يتباين يف ألوانه يف القيمة وهكذا كل ماله لون يتباين به ما خالف لونه من حيوان وغريه قال ولو سلف 
 رجل رجال عرضا يف فضة بيضاء جيدة فجاء بفضة بيضاء أكثر مما يقع عليه أدىن اسم اجلودة أو سلفه عرضا
يف ذهب أمحر جيد فجاء بذهب أمحر أكثر من أدىن ما يقع عليه أدىن اسم اجلودة لزمه وكذا لو سلفه يف 



صفر أمحر جيد فجاءه بأمحر بأكثر مما يقع عليه أقل اسم اجلودة لزمه ولكن لو سلفه يف صفر أمحر فأعطاه 
فيما يصلح له أحد اللونني وال  أبيض واألبيض يصلح ملا ال يصلح له األمحر مل يلزمه إذا اختلف اللونان

يصلح له اآلخر مل يلزمه املشتري إال ما يلزمه اسم الصفة وكذلك إذا اختلفا فيما تتباين فيه األمثان باأللوان 
مل يلزم املشتري إال ما يلزمه بصفة ما سلف فيه فأما ماال تتباين فيه باأللوان مما اليصلح له املشتري فال 

من اآلخر وال أكثر مثنا وإمنا يفترقان المسه فال أنظر فيه إىل األلوان قال الشافعي رمحه يكون أحدمها أغىن فيه 
اهلل تعاىل ولو سلفه يف ثوب مروى ثخني فجاء برقي  أكثر مثنا من ثخني مل ألزمه إياه ألن الثخني يدىفء أكثر 

منها قال وكذلك لو سلفه يف  مما يدىفء الرقي  ورمبا كان أكثر بقاء من الرقي  وألنه تخالف لصفته خارج
 عبد بصفة وقال وضىء فجاءه بأكثر من صفته إال 
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أنه غري وضىء مل ألزمه إياه ملباينته من أنه ليس بوضىء وخروجه من الصفة وكذلك لو سلفه يف عبد   
ن الشديد يغين غري بصفة فقال غليظ شديد اخلل  فجاء بوضىء ليس بشديد اخلل  أكثر منه مثنا مل يلزمه أل

غناء الوضىء وللوضىء مثن أكثر منه وال ألزمه أبدا خريا من شرطه حىت يكون منتظما لصفته زائدا عليها 
فأما إذا زاد عليها يف القيمة وقصر عنها يف بعض املنفعة أو كان هذا خارجا منها بالصفة فال ألزمه إال ما 

 شرط فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه 
جيوز فيه السلف وما الجيوز  باب ما   

قال الشافعي رمحه اهلل وال جيوز السلف يف حنطة أرض رجل بعينها بصفة ألن اآلفة قد تصيبها يف الوقت  
الذي حيل فيه السلف فال يلزم البائع أن يعطيه صفته من غريها ألن البيع وقع عليها ويكون قد انتفع مباله يف 

هلما بيع عني إىل غري أجل وبيع صفة إىل أجل أو إىل غري أجل فتكون  أمر اليلزمه والبيع ضربان الثالث
مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض حبال فله أن يأخذ منها من حيث شاء قال وإذا كان خارجا 
من البيوع اليت أجزت كان بيع ماال يعرف أوىل أن يبطل قال الشافعي وهكذا مثر حائط رجل بعينه ونتاج 

نه وقرية بعينها غري مأمونة ونسل ماشية بعينها فإذا شرط املسلف من ذلك ما يكون مأمونا أن رجل بعي
ينقطع أصله الخيتلف يف الوقت الذي حيل فيه جاز وإذا شرط الشيء الذي األغلب منه أن ال يؤمن إنقطاع 

ز وإن أخذ يف كيله أصله مل جيز قال وهكذا لو أسلفه يف لنب ماشية رجل بعينه وبكيل معلوم وصفة مل جي



وحلبه من ساعته ألن اآلفة قد تأيت عليه قبل يفرغ من مجيع ما أسلفت فيه وال جنيز يف شيء من هذا إال 
كما وصفت لك يف أن يكون بيع عني اليضمن صاحبها شيئا غريها إن هلكت انتقض البيع أو بيع صفة 

ينقطع من أيدي الناس فالسلف فيه فاسد قال  مأمونة أن تنقطع من أيدي الناس يف حني حمله فأما ما كان قد
الشافعي وإن أسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله إن كان له مثل أو قيمته إن مل يكن له 

  مثل ورجع برأس ماله فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه
 ID ' '   وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل: ( ة سيقولون ثالث

 رابعهم كلبهم ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر  (وكنتم أزواجا ثالثة)    
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باب إختالف املسلف واملسلف يف السلم    
قال الشافعي رمحه اهلل ولو اختلف املسلف واملسلف يف السلم فقال املشتري أسلفتك مائة دينار يف مائيت  

ع باهلل ما باعه باملائة اليت قبض منه صاع حنطة وقال البائع أسلفتين مائة دينار يف مائة صاع حنطة أحلف البائ
إال مائة صاع فإذا حلف قيل للمشتري إن شئت فلك عليه املئة الصاع اليت أقر هبا وإن شئت فاحلف ما 

ابتعت منه مائة صاع وقد كان بيعك مائيت صاع ألنه مدع عليك أنه ملك عليك املائة الدينار باملائة الصاع 
ع قال الشافعي وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه فقال اسلفتك مائيت وأنت منكر فإن حلف تفاسخا البي

دينار يف مائة صاع مترا وقال بل اسلفتين يف مائة صاع ذرة أو قال اسلفتك يف مائة صاع بردى وقال بل 
اسلفتين يف مائة صاع عجوة أو قال اسلفتك يف سلعة موصوفة وقال اآلخر بل اسلفتين يف سلعة غري موصوفة 



القول فيه كما وصفت لك حيلف البائع مث خيري املبتاع بني أن يأخذ مبا أقر له البائع بال ميني أو حيلف كان 
فيربأ من دعوى البائع ويتفاسخان قال الربيع إن أخذه املبتاع وقد ناكره البائع فإن أقر املبتاع مث قال البائع 

بعد أن يتصاحلا قال الشافعي وكذلك لو  حل له أن يأخذها وإال فال حيل له إذا أنكره والسلف ينفسخ
تصادقا يف السلعة واختلفا يف األجل فقال املسلف هو إىل سنة وقال البائع هو إىل سنتني حلف البائع وخري 
املشتري فإن رضي وإال حلف وتفاسخا فإن كان الثمن يف هذا كله دنانري أو دراهم رد مثلها أو طعاما رد 

وكذلك لو كان سلفه سلعة غري مكيلة وال موزونة ففاتت رد قيمتها قال وهكذا مثله فإن مل يوجد رد قيمته 
القول يف بيوع األعيان إذا اختلفا يف الثمن أو يف األجل أو اختلفا يف السلعة املبيعة فقال البائع بعتك عبدا 

ة العبد وإن بألف واستهلكت العبد وقال املشتري اشتريته منك خبمسمائة وقد هلك العبد حتالفا ورد قيم
كانت أقل من اخلمسمائة أو أكثر من ألف قال الشافعي وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل 
قال ولو تصادقا على البيع واألجل فقال البائع مل ميض من األجل شيء أو قال مضى منه شيء يسري وقال 

ول البائع مع ميينه وعلى املشتري البينة املشتري بل قد مضى كله أو مل يبقى منه إال شيء يسري كان القول ق
قال الشافعي رمحه اهلل وال ينفسخ بيعهما يف هذا من قبل تصادقهما على الثمن واملشترى واألجل فأما 

ماخيتلفان فيه يف أصل العقد فيقول املشتري اشتريت إىل شهر ويقول البائع بعتك إىل شهرين فإهنما يتحالفان 
ا فيما يفسخ العقدة واألوالن مل خيتلفا قال الشافعي وكرجل استأجر رجال سنة ويترادان من قبل اختالفهم

 بعشرة دنانري فقال األجري قد مضت وقال املستأجر مل 
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متض فالقول قول املستأجر وعلى األجري البينة ألنه مقر بشيء يدعى املخرج منه     
  باب السلف يف السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 

قال الشافعي رمحه اهلل ولو سلف رجل رجال مائة دينار يف سلعة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو  
أكثر كان السلف فاسدا وال جتوز بيوع األعيان على أهنا مضمونه على بائعها بكل حال ألنه الميتنع من 

بائعها دوهنا إذا دفع إليه مثنها وكان فوهتا وال بأن اليكون لصاحبها السبيل على أخذها مىت شاء هو الحيول 
إىل أجل ألهنا قد تتلف يف ذلك الوقت وإن قل فيكون املشتري قد اشترى غري مضمون على البائع بصفة 
موجودة بكل حال يكلفها بائعها وال ملكه البائع شيئا بعينه يتسلط على قبضه حني وجب له وقدر على 



احلة بعينها معجلة الكراء على أن يركبها بعد يوم أو أكثر ألهنا قبضه قال الشافعي وكذلك اليتكارى منه ر
قد تتلف ويصيبها ماال يكون فيها ركوب معه ولكن يسلفه على أن يضمن له محولة معروفة وبيوع األعيان 
التصلح إىل أجل إمنا املؤجل ما ضمن من البيوع بصفة وكذلك الجيوز أن يقول أبيعك جارييت هذه بعبدك 

ن تدفع إيل عبدك بعد شهر ألنه قد يهرب ويتلف وينقص إىل شهر قال الشافعي وفساد هذا هذا على أ
خروجه من بيع املسلمني وما وصفت وأن الثمن فيه غري معلوم ألن املعلوم ما قبضه املشتري أو ترك قبضه 

عبدين أو بعري وليس للبائع أن حيول دونه قال والبأس أن أبيعك عبدي هذا أو أدفعه إليك بعبد موصوف أو 
أو بعريين أو خشبة أو خشبتني إذا كان ذلك موصوفا مضمونا ألن حقي يف صفة مضمونة على املشتري 

اليف عني تتلف أو تنقص أو تفوت فال تكون مضمونه عليه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا حل ح  املسلم 
إىل أخذ حقه فامتنع الذي له احل  فعلى وحقه حال بوجه من الوجوه فدعا الذي عليه احل  الذي له احل  

الوايل جربه على أخذ حقه ليربأ ذو الدين من دينه ويؤدي إليه ماله عليه غري منتقص له باألداء شيئا وال 
مدخل عليه ضررا إال أن يشاء رب احل  أن يربئه من حقه بغري شيء يأخذه منه فيربأ بإبرائه إياه قال الشافعي 

ل حمله وكان حقه ذهبا أو فضة أو حناسا أو تربا أو عرضا غري مأكول وال مشروب وال فإن دعاه إىل أخذه قب
ذي روح حيتاج إىل العلف أو النفقة جربته على أخذ حقه منه إال أن يربئه ألنه قد جاءه حبقه وزيادة تعجيله 

قلت للذي له احل  إن قبل حمله ولست أنظر يف هذا إىل تغري قيمته فإن كان يكون يف وقته أكثر قيمة أو أقل 
 شئت حبسته وقد يكون يف وقت أجله أكثر قيمة منه 
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حني يدفعه وأقل قال الشافعي فإن قال قائل مادل على ما وصفت قلت أخربنا أن أنس بن مالك كاتب   
ذها إال عند حملها غالما له على جنوم إىل أجل فأراد املكاتب تعجيلها ليعت  فامتنع أنس من قبوهلا وقال الآخ

فأتى املكاتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد املرياث فكان يف 
احلديث فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه قال الشافعي وهو يشبه القياس قال وإن كان ما سلف فيه مأكوال أو 

جديدا يف وقته الذي سلف إليه فإن عجله ترك أكله  مشوربا الجيرب على أخذه ألنه قد يريد أكله وشربه
وشربه وأكله وشربه متغريا بالقدم يف غري الوقت الذي أراد أكله او شربه فيه قال الشافعي وإن كان حيوانا 
الغناء به عن العلف أو الرعي مل جيرب على أخذه قبل حمله ألنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو لرعي الرعي إىل أن 



وقته فدخل عليه بعض مؤنة وأما ما سوى هذا من الذهب والفضة والترب كله والثياب واخلشب  ينتهي إىل
واحلجارة وغري ذلك فإذا دفعه برىء منه وجرب املدفوع إليه على أخذه من الذي هو له عليه قال الشافعي 

أحد على أخذ شيء فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه ال أعلمه جيوز فيه غري ما وصفت أو أن يقال الجيرب 
هو له حىت حيل له فال جيرب على دينار والدرهم حىت حيل له وذلك أنه قد يكون الحرز له ويكون متلفا ملا 
صار يف يديه فيختار أن يكون مضمونا على ملىء من أن يصري إليه فيتلف من يديه بوجوه منها ما ذكرت 

ما صار إليه مل يتقاضاه ومل يسأله فإمنا منعنا من هذا ومنها أن يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لو مل يعلم 
أنا مل نر أحدا خالف يف أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذي عليه الدين فيدفعون ماله إىل 
غرمائه وإن مل يريدوه لئال حيبسوا مرياث الورثة ووصية املوصي هلم وجيربوهنم على أخذه ألنه خري هلم 

ين امليت يف بعض هذاوالسلف خيالف د   

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله
  :تعاىل

  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ء وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلا (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
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باب السلف يف الرطب فينفد    
ائز فأن نفد قال الشافعي رمحه اهلل إذا سلف رجل رجال يف رطب أو عنب إىل أجل يطيبان له فهو ج 

الرطب أو العنب حىت اليبقى منه شيء بالبلد الذي سلفه فيه فقد قيل املسلف باخليار فإن شاء رجع مبا بقي 
من سلفه كأن سلف مائة درهم يف مائة مد فأخذ مخسني فريجع خبمسني وإن شاء أخذ ذلك إىل رطب قابل 

بة تنفد يف وقت من األوقات وهذا وجه مث أخذ بيعه مبثل صفة رطبه وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رط
قال وقد قيل إن سلفه مائة درهم يف عشرة آصع من رطب فأخذ مخسة آصع مث نفذ الرطب كانت له 

اخلمسة اآلصع خبمسني درمها ألهنا حصتها من الثمن فانفسخ البيع فيما بقي من الرطب فرد إليه مخسني 
ولو سلفه يف رطب مل يكن عليه أن يأخذ فيه بسرا وال  درمها قال الشافعي وهذا مذهب واهلل تعاىل أعلم

تختلفا وكان له أن يأخذ رطبا كله ومل يكن عليه أن يأخذه إال صحاحا غري منشدخ وال معيب بعفن وال 
عطش وال غريه وكذلك العنب اليأخذه إال نضيجا غري معيب وكذلك كل شيء من الفاكهه الرطبة يسلف 

معيبة قال وهكذا كل شيء أسلفه فيه مل يأخذه معيبا إن أسلف يف لنب تخيض مل  فيها فال يأخذ إال صفته غري
يأخذه رائبا وال تخيضا ويف املخيض ماء اليعرف قدره واملاء غري اللنب قال الشافعي ولو أسلفه يف شيء 
أو أتلفه فأعطاه إياه معيبا والعيب مما قد خيفى فأكل نصفه أو أتلفه وبقي نصفه كأن كان رطبا فأكل نصفه 

وبقي نصفه يأخذ النصف بنصف الثمن ويرجع عليه بنقصان ما بني الرطب معيبا وغري معيب وإن اختلفا يف 
العيب واملشترى قائم يف يد املشتري ومل يستهلكه فقال دفعته إليك بريئا من العيب وقال املشتري بل دفعته 

ثله وإن كان أتلفه فقال البائع ما أتلفت منه غري معيبا فالقول قول البائع إال أن يكون ما قال عيب الحيدث م
معيب وما بقي معيب فالقول قوله إال أن يكون شيئا واحدا اليفسد منه شيء إال بفساده كله كبطيخة 

  واحدة أو دباءة واحدة وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه اليمني
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
ه مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراد    احلذف كما حكاه  -

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن     



  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :

  
ا يل سيحد كالم العربسب  وإن كان أحدمه   .  
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كتاب الرهن الكبري    
إباحة الرهن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال قال اهلل تبارك وتعاىل يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين  

وا كاتبا إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال عز وجل وإن كنتم على سفر ومل جتد
فرهن مقبوضة قال الشاعي فكان بينا يف اآلية األمر بالكتاب يف احلضر والسفر وذكر اهلل تبارك امسه الرهن 
إذا كانوا مسافرين ومل جيدوا كاتبا فكان معقوال واهلل أعلم فيها أهنم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا ملالك 

 أنه فرض عليهم أن يكتبوا وال أن يأخذوا رهنا لقول اهلل احل  بالوثيقة واململوك عليه بأن الينسى ويذكر ال
عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته فكان معقوال أن الوثيقة يف احل  يف السفر واإلعواز 
غري حمرمةواهلل أعلم فيف احلضر وغري اإلعواز وال بأس بالرهن يف احل  احلال والدين يف احلضر والسفر وما 

من هذا مما الأعلم فيه خالفا وقد روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رهن درعه يف احلضر عند  قلت
أيب الشحم اليهودي وقيل يف سلف والسلف حال قال الشافعي أخربنا الدراوردي عن جعفر بن حممد عن 

ليهودي قال الشافعي أبيه عليهما السالم قال رهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم درعه عند أيب الشحم ا
وروى األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مات ودرعه مرهونة قال 
الشافعي فأذن اهلل جل ثناؤه بالرهن يف الدين والدين ح  الزم فكل ح  مما ميلك أو لزم بوجه من الوجوه 

رجل على رجل حقا فأنكره وصاحله ورهنه به رهنا جاز الرهن فيه وال جيوز الرهن فيما اليلزم فلو ادعى 
كان الرهن مفسوخا ألنه اليلزم الصلح على اإلنكار ولو قال أرهنك داري على شيء إذا داينتين به أو 

بايعتين مث داينه أو بايعه مل يكن رهنا ألن الرهن كان ومل يكن للمرهتن ح  وإذن اهلل عز وجل به فيما كان 
ه على أن الجيوز إال بعد لزوم احل  أو معه فأما قبله فإذا مل يكن ح  فال رهنللمرهتن من احل  دالل   



 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله 
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت سرت  :  
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا    
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باب ما يتم به الرهن من القبض    
قال اهلل عز وجل فرهان مقبوضة قال الشافعي فلما كان معقوال أن الرهن غري مملوك الرقبة للمرهتن ملك  

ه ملك اإلجارة مل جيز أن يكون رهنا إال مبا أجازه اهلل عزوجل به من أن يكون البيع وال مملوك املنفعة ل
مقبوضا وإذا مل جيز فلالهن ما مل يقبضه املرهتن منه منعه منه وكذلك لو أذن له يف قبضه فلم يقبضه املرهتن 

وكذلك كل  حىت رجع الراهن يف الرهن كان ذلك له ملا وصفت من أنه اليكون رهنا إال بأن يكون مقبوضا
ما مل يتم إال بأمرين فليس يتم بأحدمها دون اآلخر مثل اهلبات اليت الجتوز إال مقبوضة وما يف معناها ولو 

مات الراهن قبل أن يقبض املرهتن الرهن مل يكن للمرهتن قبض الرهن وكان هو والغرماء فيه أسوة سواء ولو 
ن كأن املرهتن والغرماء فيه أسوة ألنه ال يتم له ولو مل ميت الراهن ولكنه أفلس قبل أن يقبض املرهتن الره

خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض املرهتن الرهن وال سلطه على قبضه مل يكن للمرهتن قبض الرهن 
ولو أقبضه الراهن إياه يف حال ذهاب عقله مل يكن له قبضه وال يكون له قبض حىت يكون جائز األمر يف 



قبضه الراهن إياه ولو رهنه إياه وهو حمجور مث أقبضه إياه وقد فك احلجر عنه فالرهن ماله يوم رهنه ويوم ي
األول مل يكن رهنا إال بأن جيدد له رهنا ويقبضه إياه بعد أن يفك احلجر عنه وكذلك لو رهنه إياه وهو غري 

ب العبد وسلطه حمجور فلم يقبضه حىت حجر عليه مل يكن له قبضه منه ولو رهنه عبدا فلم يقبضه حىت هر
على قبضه فإن مل يقدر عليه حىت ميوت الراهن أو يفلس فليس برهن وإن مل يقدر على قبضه حىت رجع 

الراهن يف الرهن مل يكن للمرهتن له قبضه ولو رهنه عبدا فارتد العبد عن اإلسالم فأقبضه إياه مرتدا أو أقبضه 
ن وإن قتل على الردة قتل حب  لزمه وخرج من ملك إياه غري مرتد فارتد فالعبد رهن حباله إن تاب فهو ره

الراهن واملرهتن ولو رهنه عبدا ومل يقبضه حىت رهنه من غريه وإقبضه إياه كان الرهن للثاين الذي أقبضه 
صحيحا والرهن الذي مل يقبض كما مل يكن وكذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حىت أعتقه كان حرا خارجا 

ياه فلم يقبضه حىت كاتبه كان خارجا من الرهن وكذلك لو وهبه أو أصدقه من الرهن وكذلك لو رهنه إ
امرأة أو أقربه لرجل أو دبره كان خارجا من الرهن يف هذا كله قال الربيع وفيه قول آخر أنه لو رهنه فلم 

جائزا ألن يقبضه املرهتن حىت دبره أنه اليكون خارجا من الرهن بالتدبري ألنه لو رهنه بعدما دبره كان الرهن 
له أن يبيعه بعدما دبره فلما كان له بيعه كان له أن يرهنه قال الشافعي ولو رهن رجل رجال عبدا ومات 

 املرهتن قبل أنر يقبضه كان 
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لرب الرهن منعه من ورثته فإن شاء سلمه هلم رهنا ولو مل ميت املرهتن ولكنه غلب على عقله فوىل احلاكم   
فإن شاء الراهن منعه الرجل املوىل ألنه كان له منعه املرهتن وإن شاء سلمه له بالرهن األول كما ماله رجال 

كان له أن يسلمه للمرهتن ومينعه إياه ولو رهن رجل رجال جاريه فلم يقبضه إياه حىت وطئها مث أقبضه إياها 
تقبض حىت حبلت فلم يكن له أن بعد الوطء فظهر هبا محل أقر به الراهن كانت خارجة من الرهن ألهنا مل 

يرهنها حبلى منه وهكذا لو وطئها قبل الرهن مث ظهر هبا محل فأقر به خرجت من الرهن وإن كانت قبضت 
ألنه رهنها حامال ولو رهنه إياها غري ذات زوج فلم يقبضها حىت زوجها السيد مث أقبضه إياها فالتزويج 

ها حبال وإذا رهن الرجل الرجل اجلارية فليس له أن يزوجها جائز وهي رهن حباهلا وال مينع زوجها من وطئ
دون املرهتن ألن ذلك ينقص مثنها ومينع إذا كانت حامال وحل احل  بيعها وكذلك املرهتن فأيهما زوج 

فالنكاح مفسوخ حىت جيتمعا عليه ولو رهن رجل رجال عبدا وسلطه على قبضه فآجره املرهتن قبل أن يقبضه 



ه مل يكن مقبوضا قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريح أنه قال لعطاء ارهتنت من الراهن أو غري
عبدا فآجرته قبل أن أقبضه قال ليس مبقبوض قال الشافعي ليس اإلجارة بقبض وليس برهن حىت يقبض وإذا 

ربنا سعيد بن قبض املرهتن الرهن لنفسه أو قبضه له أحد بأمره فهو قبض كقبض وكيله له قال الشافعي أخ
سامل عن ابن جريح عن عمرو بن دينار أنه قال إذا ارهتنت عبدا فوضعته على يد غريك فهو قبض قال 
الشافعي وإذا ارهتن ويل احملجور له أو احلاكم للمحجور فقبض احلاكم وقبض ويل احملجور للمحجور 

يقبض للمحجور أو وكل  كقبض غري احملجور لنفسه وكذلك قبض احلاكم له وكذلك إن وكل احلاكم من
ويل احملجور من يقبض له فقبضه له كقبض الرجل غري احملجور لنفسه وللراهن منع احلاكم وويل احملجور من 
الرهن ما مل يقبضاه وجيوز ارهتان ويل احملجور عليه له ورهنهما عليه يف النظر له وذلك أن يبيع هلما فيفضل 

جيوز عليهما وهو ضامن ألنه الفضل هلما يف السلف وال جيوز رهن ويرهتن فأما أن يسلف ماهلما ويرهتن فال 
  احملجور لنفسه وإن كان نظرا له كما الجيوز بيعه وال شراؤه لنفسه وإن كان نظرا له

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد
 واقتصر 

  
عها وهو اليومعلى إرادة ما يتب   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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باب الرهن وما يكون بعد قبضه    
قال الشافعي رمحه اهلل قال اهلل تعاىل فرهان مقبوضة قال الشافعي إذا قبض الرهن مرة واحدة فقد مت وصار  

ىل به من غرماء الراهن ومل يكن للراهن إخراجه من الرهن حىت يربأ مما يف الرهن من احل  كما املرهتن أو
يكون املبيع مضمونا من البائع فإذا قبضه املشتري مرة صار يف ضمانه فإن رده إىل البائع بإجارة أو وديعة 

ها غري تامة فإذا قبضها املوهوب فهو من مال املبتاع وال ينفسخ ضمانه بالبيع وكما تكون اهلبات وما يف معنا



له مرة مث أعارها إىل الواهب أو أكراها منه أو من غريه مل خيرجها من اهلبة وسواء إذا قبض املرهتن الرهن مرة 
ورده على الراهن بإجاره أو عارية أو غري ذلك ما مل يفسخ الراهن الرهن أو كان يف يده ملا وصفت قال 

عن ابن جريح أنه قال لعطاء ارهتنت رهنا فقبضته مث آجرته منه قال نعم هو  الشافعي أخربنا سعيد بن سامل
عندك إال أنك آجرته منه قال ابن جريج فقلت لعطاء فأفلس فوجدته عنده قال أنت أح  به من غرمائه قال 

ليه الشافعي يعين ملا وصفت من أنك إذا قبضته مرة مث آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه ألن رده إ
بعد القبض الخيرجه من الرهن قال وال يكون الرهن مقبوضا إال أن يقبضه املرهتن أو أحد غري الراهن بأمر 

املرهتن فيكون وكيله يف قبضه فإن أرهتن رجل من رجل رهنا ووكل املرهتن الراهن أن يقبضه له من نفسه مل 
ه عليه ح  فوكله بأن يقبضه له من يكن قبضا وال يكون وكيال على نفسه لغريه يف قبض كما لو كان ل

نفسه ففعل فهلك مل يكن بريئا من احل  كما يربأ منه لو قبضه وكيل غريه وال يكون وكيال على نفسه يف 
حال إال احلال اليت يكون فيها وليا ملن قبض له وذلك أن يكون له ابن صغري فيشترى له من نفسه ويقبض له 

من نفسه قبضا إلبنه ألنه يقوم مقام ابنه وكذلك إذا رهن ابنه رهنا أو يهب له شيئا ويقبضه فيكون قبضه 
فقبضه له من نفسه فإن كان ابنه بالغا غري حمجور مل جيز من هذا شيء إال أن يقبضه ابنه لنفسه أو وكيل 
يه إلبنه غري أبيه وإذا كان لرجل عبد يف يد رجل وديعة أو دار أو متاع فرهنه إياه وأذن له بقبضه فجاءت عل
مدة ميكنه فيها أن يقبضه وهو يف يده فهو قبض فإذا أقر الراهن أن املرهتن قد قبض الرهن فصدقه املرهتن أو 

أدعى قبضه فالرهن مقبوض وإن مل يره الشهود وسواء كان الرهن غائبا أو حاضرا وذلك أن الرهن قد 
صادقا على أمر الميكن أن يكون مثله يقبضه املرهتن بالبلد الذي هو به فيكون ذلك قبضا إال يف خصلة أن يت

مقبوضا يف ذلك الوقت وذلك أن يقول اشهدو أين قد رهنته اليوم داري اليت مبصر ومها مبكة وقبضها فيعلم 
 أن الرهن إن كان اليوم مل ميكن أن 
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وديعة كانت كهى لو مل يقبض له مبكة من يومه هذا وما يف هذا املعىن ولو كانت الدار يف يده بكراء أو   
تكن يف يده اليكون قبضا حىت تأتى عليها مدة ميكن أن تكون يف يده بالرهن دون الكراء أو الوديعة أو 

الرهن معهما أو مع أحدمها وكينونتها يف يده بغري الرهن غري كينونتها يف يده بالرهن فأما إذا مل يؤقت وقتا 
الراهن إمنا رهنته اليوم وقال املرهتن بل رهنتيها يف وقت ميكن يف وأقر بأنه رهنه داره مبكه وقبضها مث قال 



مثله أن يكون قبضها قابض بأمره وعلم القبض فالقول قول املرهتن أبدا حىت يصدق الراهن مبا وصفت من 
أنه مل يكن مقبوضا ولو أراد الراهن أن أحلف له املرهتن على دعواه بأنه أقر له بالقبض ومل يقبض منه فعلت 

 ألنه اليكون رهنا حىت أقبضه واهلل سبحانه وتعاىل أعلم 
ما يكون قبضا يف الرهن واليكون وما جيوز أن يكون رهنا    
قال الشافعي رمحه اهلل كل ما كان قبضا يف البيوع كان قبضا يف الرهن واهلبات والصدقات الخيتلف ذلك  

ري ذلك وجيوز رهن الشقص من الدار والشقص فيجوز رهن الدابة والعبد والدنانري والدراهم واألرضني وغ
من العبد ومن السيف ومن اللؤلؤة ومن الثوب كما جيوز أن يباع هذا كله والقبض فيه أن يسلم إىل مرهتنه 
الحائل دونه كما يكون القبض يف البيع وقبض العبد والثوب وما جيوز أن يأخذه مرهتنه من يد راهنه وقبض 

اس وأن يسلم الحائل دونه وقبض الشقص مما ال حيول كقبض الكل أن يسلم ما الحيول من أرض ودار وغر
ال حائل دونه وقبض الشقص مما حيول مثل السيف واللؤلؤة وما أشبههما أن يسلم للمرهتن فيها حقه حىت 
يضعها املرهتن والراهن على يد عدل أو يف يد الشريك فيها الذي ليس براهن أو يد املرهتن فإذا كان بعض 

ا فهو قبض وإن صريها املرهتن إىل الراهن أو إىل غريه بعد القبض فليس بإخراج هلا من الرهن كما هذ
وصفت الخيرجها إال فسخ الرهن أو الرباءة من احل  الذي به الرهن إذا أقر الراهن أن املرهتن قد قبض الرهن 

ولو كان الرهن يف الشقص غائبا  وادعى ذلك املرهتن حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى املرهتن
فأقر الراهن أن املرهتن قد قبض الرهن وادعى ذلك املرهتن أجزت اإلقرار ألنه قد يقبض له وهو غائب عنه 

فيكون قد قبضه بقبض من أمره يقبضه له ولو كان لرجل عبد يف يد رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه وأمره 
اعة بعد ارهتانه إياه وهو يف يده ألنه مقبوض يف يده بعد الرهن ولو بقبضه كان هذا رهنا إذا جاءت عليه س

كان العبد الرهن غائب عن املرهتن مل يكن قبضا حىت حيضره فإذا أحضره بعد ما أذن له بقبضه فهو مقبوض 
 كما يبيعه إياه وهو يف 
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لو مات مات من مال املشتري ولو كان غائبا مل يديه ويأمره بقبضه فيقبضه بأنه يف يديه فيكون البيع تاما و  
يكن مقبوضا حىت حيضر املشتري بعد البيع فيكون مقبوضا بعد حضوره وهو يف يديه ولو كانت له عنده 
ثياب أو شيء مما اليزول بنفسه وديعه أو عارية أو بإجارة فرهنه إياها وأذن له يف قبضها قبل القبض وهي 



قبض وإن كانت غائبة عن منزله مل يكن قبضا حىت حيدث هلا قبضا وإن كان  غري غائبة عن منزله كان هذا
رهنه إياها يف سوق أو مسجد وهي يف منزله وأذن له يف قبضها مل يكن قبضا حىت يصري إىل منزله وهي فيه 

 فيكون هلا حينئذ قابضا ألهنا قد خترج من منزله خبالفه إىل سيدها وغريه وال يكون القبض إال ما حضره
املرهتن الحائل دونه أو حضره وكيله كذلك ولو كان الرهن أرضا أو دارا غائبة عن املرهتن وهي وديعة يف 

يديه وقد وكل هبا فأذن له يف قبضها مل يكن مقبوضا حىت حيضرها املرهتن أو وكيله بعد الرهن مسلمة 
ن مقبوضة أبدا إال بأن حيضرها الحائل دوهنا ألهنا إذا كانت غائبة عنه فقد حيدث هلا مانع منه فال تكو

املرهتن أو وكيله الحائل دوهنا ولو جاءت عليه يف هذه املسائل مدة ميكنه أن يبعث رسوال إىل الرهن حيث 
كان يقبضه فادعى املرهتن أنه قبضه كان مقبوضا ألنه يقبض له وهو غائب عنه وإذا رهن الرجل رهنا 

ديه فقال العدل قد قبضته لك مث اختلف الراهن واملرهتن فقال وتراضى الراهن واملرهتن بعدل يضعانه على ي
الراهن مل يقبضه لك العدل وقال املرهتن قد قبضه يل فالقول قول الراهن وعلى املرهتن البينة أن العدل قد 
قبضه له ألنه وكيل له فيه وال أقبل فيه شهادته ألنه يشهد على فعل نفسه وال يضمن املأمور بقبض الرهن 

ره املرهتن شيئا من حقه وكذا لو أفلس غرميه أو هلك الرهن الذي ارهتنه فقال قبضته ومل يقبضه ألنه لو بغرو
يضمن له شيئا وقد أساء يف كذبه ولو كان كل ما ذكرت من الرهن يف يدي املرهتن بغصب الراهن فرهنه 

الغاصب بالغصب حىت يدفعه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له يف قبضه فقبضه كان رهنا وكان مضمونا على 
إىل املغصوب فيربأ أو يربئه املغصوب من ضمان الغصب وال يكون أمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان 

الغصب وكذلك لو كان يف يديه بشراء فاسد ألنه اليكون وكيال لرب املال يف شيء على نفسه أال ترى أنه 
مل يربأ منه ولكنه لو رهنه إياه وتواضعاه على يدي عدل لو أره أن يقبضه لنفسه من نفسه حقا فقبضه وهلك 

كان الغاصب واملشترى شراء فاسدا بريئني من الضمان بإقرار وكيل رب العبد أنه قد قبضه بأمر رب العبد 
وكان كإقرار رب العبد أنه قد قبضه وكان رهنا مقبوضا ولو قال املوضوع على يديه الرهن بعد قوله قد 

مل يصدق على قبضته ومل أقبضه   
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الغاصب وال املشترى شراء فاسدا وكان بريئا من الضمان كما يربأ لو قال رب العبد قد قبضته منه وكان   
مقبوضا بإقرار املوضوع على يديه الرهن أنه قبضه ولو رهن رجل رجال عبدين أو عبدا وطعاما أو عبدا 



خر كان الذي قبض رهنا جبميع احل  وكان الذي مل يقبض ودارا أو دارين فقبض أحدمها ومل يقبض اآل
خارجا من الرهن حىت يقبضه إياه الراهن وال يفسد الذي قبض بأن مل يقبض الذي معه يف عقدت الرهن 

وليس كالبيوع يف هذا وكذلك لو قبض أحدمها ومات اآلخر أو قبض أحدمها ومنعه اآلخر كان الذي قبض 
ن الرهن وكذلك لو وهب له دارين أو عبدين أو دارا وعبدا فأقبضه أحدمها رهنا والذي مل يقبض خارجا م

ومنعه اآلخر كان له الذي قبض ومل يكن له الذي منعه وكذلك لو مل مينعه ولكنه غاب عنه أحدمها مل تكن 
دا اهلبة يف الغائب تامة حىت يسلطه على قبضه فيقبضه بأمره وإذا رهنه رهنا فأصاب الرهن عيب إما كان عب

فاعور أو قطع أو أي عيب أصابه فأقبضه إياه فهو رهن حباله فإن قبضه مث أصابه ذلك العيب عند املرهتن فهو 
رهن حباله وهكذا لو كانت دارا فاهندمت أو حائطا فتقعر خنله وشجره واهندمت عينه كان رهنا حباله وكان 

كله داخل يف الرهن إال أن يكون ارهتن  للمرهتن منع الراهن من بيع خشب خنله وبيع بناء الدار ألن ذلك
األرض دون البناء والشجر فال يكون له منع مامل يدخل يف رهنه ولو رهنه أرض الدار ومل يسم له البناء يف 

الرهن أو حائطا ومل يسم له الغراس يف الرهن كانت األرض له رهنا دون البناء والغراس وال يدخل يف الرهن 
و قال رهنتك بناء الدار كانت الدار له رهنا دون أرضها وال يكون له األرض والبناء إال ما مسي داخال فيه ول

حىت يقول رهنتك أرض الدار وبناءها ومجيع عمارهتا ولو قال رهنتك خنلي كانت النخل رهنا ومل يكن ما 
كل ح  سواها من األرض وال البناء عليها رهنا حىت يكتب رهنتك حائطي حبدوده أرضه وغراسه وبناءه و

له فيكون مجيع ذلك رهنا ولو قال رهنتك بعض داري أو رهنتك شقصا أو جزءا من داري مل يكن هذا 
رهنا ولو أقبضه مجيع الدار حىت يسمى كم ذلك البعض أو الشقص أو اجلزء ربعا أو أقل أو أكثر منه كما 

منها أو إال جزءا منها مل يكن اليكون بيعا وكذلك لو أقبضه الدار ولو قال رهنتكها إال ما شئت أنا وأنت 
رهنا قال الشافعي رمحه اهلل ومجاع ما خيرج الرهن من يدي املرهتن أن يربأ الراهن من احل  الذي عليه الرهن 
بدفع أو غرباء من املرهتن له أو يسقط احل  الذي به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن خارجا من يدي 

كان قبل أن يرهن أو يقول املرهتن قد  املرهتن عائدا إىل ملك راهنه كما  
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فسخت الرهن أو أبطلته أو أبطلت حقي فيه ولو رهن رجل رجال أشياء مثل دقي  وإبل وغنم وعروض   
ودراهم ودنانري بألف درهم أو ألف درهم ومائة دينار أو ألف درهم ومائيت دينار أو بعريا وطعاما فدفع 



يع ماله يف الرهون كلها إال درمها واحدا أو أقل منه أو ويبة حنطة أو أقل منها كانت الراهن إىل املرهتن مج
الرهون كلها بالباقي وإن قل السبيل للراهن على شيء منها وال لغرمائه وال لورثته لو مات حىت يستويف 

جارية فقبضها املرهتن كل ماله فيها ألن الرهون صفقة واحدة اليفك بعضها قبل بعض ولو رهن رجل رجال 
املرهتن مث أذن للراهن يف عتقها فلم يعتقها أو أذن له يف وطئها فلم يطأها أو وطئها فلم حتمل فهي رهن حباهلا 
الخيرجها من الرهن إال بأن يأذن له فيما وصفت كما لو أمره أن يعت  عبدا لنفسه فأعتقه عت  وإن مل يعتقه 

إىل الراهن بعد قبضه إياها بالرهن مرة واحدة فقال استمتع من  فهو على ملكه حباله وكذلك لو ردها املرهتن
وطئها وخدمتها كانت مرهونة حباهلا الخترج من الرهن فإن محلت اجلارية من الوطء فولدت أو أسقطت 
سقطا قد بان من خلقه شيء فهي أم ولد لسيدها الراهن وخارجه من الرهن وليس على الراهن أن يأتيه 

 يتعدى يف الوطء وهكذا لو أذن له يف أن يضرهبا فضرهبا فماتت مل يكن له عليه أن يأتيه برهن غريها ألنه مل
ببدال منها يكون رهنا مكاهنا ألنه مل يتعدى عليه يف الضرب وإذا رهن الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها 

لمرهتن على الراهن ألهنا أمة الراهن أو اغتصبها الراهن نفسها فوطئها فإن مل تلد فهي رهن حباهلا وال عقر ل
الراهن ولو كانت بكر فنقصها الوطء كان للمرهتن أخذ الراهن مبا نقصها يكون رهنا معها أو قصاصا من 
احل  إن شاء الراهن كما تكون جنايته عليها وهكذا لو كانت ثيبا فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة وإن مل 

ن يف الوطء وهي رهن كما هي وإن حبلت وولدت ومل يأذن له ينقصها الوطء فال شيء للمرهتن على الراه
يف الوطء وال مال له غريها ففيها قوالن أحدمها أهنا ال تباع ما كانت حبلى فإذا ولدت بيعت ومل يبع ولدها 
وإن نقصتها الوالدة شيء فعلى الراهن ما نقصتها الوالدة وإن ماتت من الوالدة فعلى الراهن أن يأيت بقيمتها 

يحة تكون رهنا مكاهنا أو قصاصا مىت قدر عليها وال يكون إحباله إياها أكرب من أن يكون رهنها مث صح
أعتقها وال مال له غريها فأبطل العت  وتباع باحل  وإن كانت تسوى ألفا وإمنا هي مرهونه مبائة بيع منها 

قول من اعت  أم الولد مبوت سيدها  بقدر املائة وبقي ما بقي رقيقا لسيدها ليس له أن يطأها وتعت  مبوته يف
 وال تعت  قبل موته لو كان رهنه إياها مث أعتقها ومل تلد وال مال له بيع منها بقدر الدين وعت  ما بقي 
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مكانه وإن كانت عليه دين حييط مبا له عن  ما بقي ومل يبع ألهل الدين والقول الثاين أنه إذا اعتقها فهي   
ولدها فهي أم ولد له التباع يف واحدة من احلالني ألنه مالك وقد ظلم نفسه وال يسعى يف شيء من حره أو أ



قيمتها وهكذا القول فيما رهن من الرقي  كلهم ذكورهم وإناثهم وإذا بيعت أم الولد يف الرهن مبا وصفت 
تخالف له بإذن املرهتن ولو  فملكها السيد فهي أم ولد له بذلك الولد ووطؤه إياها وعتقه بغري إذن املرهتن

اختلفا يف الوطء والعت  فقال الراهن وطئتها أو اعتقتها بإذنك وقال املرهتن ما أذنت لك فالقول قول املرهتن 
مع ميينه فإن نكل املرهتن حلف الراهن لقد أذن له مث كانت خارجة من الرهن وإن مل حيلف الراهن أحلفت 

ها وكانت حره أو أم ولد وإن مل حتلف هي وال السيد كانت رهنا حباهلا اجلارية فقد أذن له بعتقها أو وطئ
ولو مات املرهتن فادعى الراهن عليه أنه أذن له يف وطئها أو عتقها وقد ولدت منه أو أعتقها كانت عليه 

له مل البينة فإن مل يقم بينه فهي رهن حباهلا وإن أراد أن حيلف له ورثة امليت أحلفوا ما علموا أباهم أذن 
يزادوا على ذلك يف اليمني ولو مات الراهن فادعى ورثة هذا احلف هلم املرهتن ما أذن للراهن يف العت  

والوطء كما وصفت أوال وهذا كله إذا كان مفلسا فأما إذا كان الراهن موسرا فتؤخذ قيمة اجلارية منه يف 
ان أكثر من احل  أو قصاصا من احل  فإن العت  واإليالد مث خيري بني أن تكون قيمتها رهنا مكاهنا وإن ك

اختار أن يكون قصاصا من احل  وكان فيه فضل عن احل  رد ما فضل عن احل  عليه وإذا أقر املرهتن أنه أذن 
للراهن يف وطء أمته مث قال هذا احلبل ليس منك هو من زوج زوجتها إياه أو من عبد فادعاه الراهن فهو ابنه 

الح  به وهي أم ولد له بإقراره وال يصدق املرهتن على نفي الولد عنه وإمنا منعين  وال ميني عليه ألن النسب
من احالفة أنه لو أقر بعد دعوته الولد أنه ليس منه أحلقت الولد به وجعلت اجلارية أم ولد فال معىن ليمينه 

يل يف وطئها فولدت إذا حكمت بإخراج ام الولد من الرهن ولو اختلف الراهن واملرهتن فقال الراهن أذنت 
يل وقال املرهتن ما أذنت لك كان القول قول املرهتن فإن كان الراهن معسرا واجلارية حبلى مل تبع حىت تلد 
مث تباع وال يباع ولدها ولو قامت بينه أن املرهتن أذن لراهن منذ مدة ذكروها يف وطء أمته وجاءت بولد 

اه فهو ولده وإن مل ميكن أن يكون من السيد حبال وقال ميكن أن يكون من السيد يف مثل تلك املدة فادع
املرهتن هو من غريه بيعت األمة وال يباع الولد حبال وال يكون الولد رهنا مع األمة وإذا رهن رجل رجال أمة 
ذات زوج أو زوجها بعد الرهن بإذن املرهتن مل مينع زوجها من وطئها والبناء هبا فإن ولدت فالولد خارج 

وإن حبلت ففيها  من الرهن  
   
 

 979 :صفحة 
 



قوالن أحدمها التباع حىت تضع محلها مث تكون اجلارية رهنا والولد خارجا من الرهن ومن قال هذا قال   
إمنا يعين من بيعها حبلى وولدها مملوك أن الولد الميلك مبا متلك به األم إذا بيعت يف الرهن فإن سأل الراهن 

لمرهتن فذلك له والقول الثاين أهنا تباع حبلى وحكم الولد حكم األم حىت أن تباع ويسلم الثمن كله ل
يفارقها فإذا فارقها فهو خارج من الرهن وإذا رهن الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون املرهتن 
ألن ذلك ينقص مثنها ومينع إذا كانت حامال وحل احل  من بيعها وكذلك ليس للمرهتن أن يزوجها ألنه 

ميلكها وكذلك العبد الرهن وأيهما زوج العبد أو األمة فالنكاح مفسوخ حىت جيتمعا على التزويج قبل ال
عقدة النكاح وإذا رهن الرجل الرجل رهنا إىل أجل فاستأذن الراهن املرهتن يف بيع الرهن فأذن له فيه فباعه 

برهن مكانه وله ما مل يبعه أن يرجع يف فالبيع جائز وليس للمرهتن أن يأخذ من مثنه شيئاوال أن يأخذ الراهن 
إذنه له بالبيع فإن رجع فباعه بعد رجوعه يف اإلذن له فالبيع مفسوخ وإن مل يرجع وقال إمنا أذنت له يف أن 
يبيعه على أن يعطيين مثنه وإن كنت مل أقل له أنفذت البيع ومل يكن له أن يعطيه من مثنه شيئا وال أن جيعل له 

ختلفا فقال أذنت له وشرطت أن يعطيين مثنه وقال الراهن أذن يل ومل يشترط على أن رهنا مكانه ولو أ
أعطيه مثنه كان القول قول املرهتن مع ميينه والبيع مفسوخ فإن مات العبد أخذ الراهن املشترى بقيمته حىت 

يبيعه ألنه مل يأذن له يف جيعلها رهنا مكانه ولو تصادقا على أنه أذن له ببيعه على أن يعطيه مثنه مل يكن له أن 
بيعه إال على أن يعجل له حقه قبل حمله ولو قامت بينة على أنه أذن له أن يبيعه ويعطيه مثنه فباعه على ذلك 

فسخت البيع من قبل فساد الشرط يف دفعه حقه قبل حمله بأخذ الرهن فإن مات العبد يف يدي املشتري 
ن مردودا وتوضع قيمته رهنا إىل األجل الذي إليه احل  إال أن مبوت فعلى املشتري قيمته ألن البيع فيه كا

يتطوع الذي عليه احل  بتعجيله قبل حمله تطوعا مستأنفا العلى الشرط األول ولو أذن له أن يبيعه على أن 
بيع يكون املال رهنا مل جيز البيع وكان كاملسأله قبلها اليت أذن له فيها أن يبيعه على أن يقبضه مثنه يف رد ال

فكان فيه غري ما يف املسأله األوىل غري أنه أذن له أن يبيعه على أن يرهنه مثنه ومثنه شيء غريه غري معلوم ولو 
كان الرهن حب  حال فأذن الراهن للمرهتن أن يبيع الرهن على أن يعطيه حقه فالبيع جائز وعليه أن يدفع إليه 

أخذه جبميع احل  يف ماله كان أقل أو أكثر من مثن مثن الرهن وال حيبس عنه منه شيئا فإن هلك يف يده 
الرهن وإمنا أجزناه ههنا ألنه كان عليه ما شرط عليه من بيعه وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه ولو كانت 

 املسألة حياهلا فأذن له يف بيع الرهن ومل يشترط عليه 
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يكون احل  أقل من مثنه فيعطيه احل  ولو أذن املرهتن للراهن يف  أن يعطيه مثنه كان عليه أن يعطيه مثنه إال أن  
بيع الرهن ومل حيل كان له الرجوع يف إذنه له ما مل يبعه فإذا باعه ومت البيع ومل يقبض مثنه أو قبضه فأراد 

ن لنفسه املرهتن أخذ مثنه منه على أصل الرهن مل يكن ذلك له ألنه أذن له يف البيع وليس له البيع وقبض الثم
فباع فكان كمن أعطى عطاء وقبضه أو كمن أذن له يف فسخ الرهن ففسخه وكان مثن العبد ماال من مال 

الراهن يكون املرهتن فيه وغريه من غرمائه أسوة ولو أذن له يف بيعه فلم يبعه فهو على الراهن وله الرجوع يف 
ا قاله مل يكن له الرجوع يف الرهن وكان يف اإلذن له إال أن يكون قال قد فسخة فيه الرهن أو أبطلته فإذ

الرهن كغرمي غريه وإذا رهن الرجل الرجل اجلارية مث وطئها املرهتن أقيم عليه احلد فإن ولدت فولده رقي  وال 
يثبت نسبهم وإن كان أكرهها فعليه املهر وإن مل يكرهها فال مهر عليه وإن ادعى جهالة مل يعذر هبا إال أن 

حديثا أو كان ببادية نائية أو ما أشبهه ولو كان رب اجلارية أذن له وكان جيهل درىء عنه يكون ممن أسلم 
احلد وحل  الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا وهم أحرار ويف املهر قوالن أحدمها أن عليه مهر مثلها واآلخر 

لسيد لإلذن قال الربيع إن المهر عليه ألنه أباحها ومىت ملكها مل تكن له أم ولد وتباع اجلارية ويؤدب هو وا
ملكها يوما ما كانت أم ولد له بإقراره أنه أولدها وهو ميلكها قال الشافعي ولو ادعى أن الراهن املالك 

وهبها له قبل الوطء أو باعه إياها أو أعمره إياها أو تصدق هبا عليه أو اقتصه كانت أم ولد له وخارجه من 
بينه بذلك كان الراهن حيا أو ميتا وإن مل تقم له بينة بدعواه فاجلارية الرهن إذا صدقه الراهن أو قامت عليه 

وولدها رقي  إذا عرف ملكها للراهن مل خترج من ملكه إال ببينة تقوم عليه وإذا أراد املرهتن أحلف له ورثة 
ه حر الراهن على علمهم فيما ادعى من خروجها من ملك الراهن إليه قال الربيع وله يف ولد قول آخر أن

بالقيمة ويدرأ عنه احلد ويغرم صداق مثلها قال الشافعي رمحه اهلل أذن اهلل تبارك وتعاىل يف الرهن مع الدين 
وكان الدين يكون من بيع وسلف وغريه من وجوه احلقوق وكان الرهن جائزا مع كل احلقوق شرط يف 

وثيقة من احل  لصاحب احل  مع عقدة احلوق أو ارهتن بعد ثبوت احلقوق وكان معقوال أن الرهن زيادة 
احل  مأذون فيها حالل وأنه ليس باحل  نفسه وال جزء من عدده فلو أن رجال باع رجال شيئا بألف على أن 
يرهنه شيئا من ماله يعرفه الراهن واملرهتن كان البيع جائزا ومل يكن الرهن تاما حىت يقبضه الراهن املرهتن أو 

بضاه إياه قبل أن يرفعا إىل احلاكم فالبيع الزم له من يتراضيان به معا ومىت ما اق  
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وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تاما قال الشافعي وإن ارتفعا إىل احلاكم وامتنع الراهن   
ذلك لو من أن يقبضه املرهتن مل جيربه احلاكم على أن يدفعه إليه ألنه اليكون رهنا إال بأن يقبض إياه وك

وهب رجل لرجل هبة فلم يدفعها إليه مل جيربه احلاكم على دفعها إليه ألهنا التتم له إال بالقبض وإذا باع 
الرجل الرجل على أن يرهنه رهنا فلم يدفع الراهن الرهن إىل البائع املشترط له فللبائع اخليار يف إمتام البيع بال 

ون الرهن وكذلك لو رهنه رهونا فأقبضه بعضها ومنعه بعضها رهن أو رد البيع ألنه مل يرض بذمة املشتري د
وهكذا لو باعه على أن يعطيه محيال بعينه فلم حيمل له هبا الرجل الذي اشترط محالته حىت مات كان له 
اخليار يف إمتام البيع بال محيل أو فسخه ألنه مل يرض بذمته دون احلميل ولو كانت املسألة حباهلا فأراد 

خ البيع فمنعه الرهن أو احلميل مل يكن ذلك له ألنه مل يدخل عليه هو نقص يكون له به اخليار املشتري فس
ألن البيع كان يف ذمته وزيادة رهن أو ذمة غريه فسقط ذلك عنه فلم يزد عليه يف ذمته شيء مل يكن عليه 

تقص شيء غري الثمن وثيقه ومل يكن يف هذا فساد البيع ألنه مل ينتقص من الثمن شيء يفسد به البيع إمنا ان
للمرهتن الملك ومل يشترط شيئا فاسدا فيفسد به البيع وهكذا هذا يف كل ح  كان لرجل على رجل فشرط 
له فيه رهنا أو محيال فإن كان احل  بعوض أعطاه إياه فهو كالبيع وله اخليار يف أخذ العوض كما كان له يف 

يع أو كان له عليه ح  قبل أن يرهنه بال رهن مث رهنه شيئا فلم البيع وإن كان الرهن يف أن أسلفه سلفا بال ب
يقبضه إياه فاحل  حباله وله يف السلف أخذه مىت شاء به ويف حقه غري السلف أخذه مىت شاء به وإن كان 

حاال ولو باعه شيئا بألف على أن يرهنه رهنا يرضيه أو يعطيه محيال ثقة أو يعطيه رضاه من رهن و محيل أو 
املشتري والبائع أو ماشاء أحدمها من رهن ومحيل بغري تسمية شيء بعينه كان البيع فاسدا جلهالة  ماشاء

البائع واملشتري أو أحدمها مبا تشارطا أال ترى أنه لو جاءه حبميل أو رهن فقال ال أرضاه مل يكن عليه حجة 
لى أن يعطيه عبدا له يعرفانه رهنا له بأنه رضى رهنا بعينه أو محيال بعينه فأعطيه ولو كان باعه بيعا بألف ع

فأعطاه إياه رهنا فلم يقبله مل يكن له نقض البيع ألنه مل ينقصه شيئا من شرطه الذي عرفا معا وهكذا لو 
باعه بيعا بألف على أن يرهنه ما أفاد يف يومه أو من قدم عليه من غيبته من رقيقه أو ما أشبه هذا كان البيع 

ألة قبلها أو اكثر وإذا اشترى منه شيئا على أن يرهنه شيئا بعينه مث مات املشتري قبل مفسوخا مبثل معىن املس
أن يدفع الرهن إىل املرهتن مل يكن الرهن رهنا ومل يكن على ورثته دفعه إليه وإن تطوعوا وال وارث معهم 

 وال صاحب وصية فدفعوه إليه 
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د حل وإن مل يفعلوا فالبائع باخليار يف نقض البيع أو إمتامه ولو كان فهو رهن وله بيعه مكانه ألن دينه ق  
البائع املشترط الرهن هو امليت كان دينه إىل أجله إن كان مؤجال أو حاال إن كان حاال وقام ورثته مقامه 

بيهم فيه فإن دفع املشتري إليهم الرهن فالبيع تام وإن مل يدفعه إليهم فلهم اخليار يف نقض البيع كما كان أل
أو إمتامه إذا كان الرهن فائتا قال الشافعي إذا كان الرهن فائتا أو السلعة املشتراه فائته جعلت له اخليار بني 

أن يتمه فيأخذ مثنه أو ينقضه فيأخذ قيمته كما أجعله له لو باعه عبدا فمات فقال املشتري اشتريته خبمسمائة 
ن يأخذ ما أقر له به املشتري وإن شاء أن يأخذ قيمته بعد أن وقال البائع بعته بألف وجعلت له إن شاء أ

حيلف على ما ادعى املشتري وال أحلفه ههنا ألنه اليدعى عليه املشتري براءة من شيء كما ادعى هناك 
املشتري براءة مما زاد على مخسمائة قال الشافعي ولو باع رجل رجال بيعا بثمن حال أو إىل أجل أو كان له 

لم يكن له رهن يف واحد منهما وال شرط الرهن عند عقده واحدا منهما مث تطوع له املشتري عليه ح  ف
بأن يرهنه شيئا بعينه فرهنه إياه فقبضه مث أراد الراهن إخراج الرهن من الرهن ألنه كان متطوعا به مل يكن له 

ه رهنا بشرط فأقبضه إياه ذلك إال أن يشاء املرهتن كما اليكون له لو كان الرهن بشرط وكذا لو كان رهن
مث زاده رهنا آخر معه أو رهونا فاقبضه إياها مث أراد إخراجها أو اخراج بعضها مل يكن ذلك له ولو كانت 
الرهون تسوى أضعاف ما هي مرهونة به ولو زاده رهونا أو رهنه رهونا مرة واحدة فأققبضه بعضها ومل 

ري رهن ومل ينتقض ما أقبضه مبا مل يقبضه وإذا باع الرجل يقبضه بعضها كان ما أقبضه رهنا وما مل يقبضه غ
الرجل البيع على أن يكون البيع نفسه رهنا للبائع فالبيع مفسوخ من قبل أنه مل ميلكه السلعة إال بأن تكون 

حمتبسة عن املشتري وليس هذا كالسلعة لنفسه يرهنه إياها أال ترى أنه لو وهب له سلعة لنفسه جاز وهو لو 
منه شيئا على أن يهبه له مل جيز وسواء تشارطا وضع الرهن على يدي البائع أو عدل غريه وإذا مات  اشترى

املرهتن فالرهن حباله فلورثته فيه ما كان له وإذا مات الراهن فالرهن حباله الينتقض مبوته وال موهتما وال مبوت 
وا ما فيه وخيرج من الرهن أو يباع عليهم واحد منهما قال لورثة الراهن إذا مات فيه ما للراهن من أن يؤد

بأن دين أبيهم قد حل وهلم أن يأخذوا املرهتن ببيعه ومينعوه من حبسه عن البيع ألنه قد يتغري يف حبسه 
ويتلف فال تربأ ذمة أبيهم وقد يكون فيه الفضل عما رهن به فيكون ذلك هلم ولو كان املرهتن غائبا أقام 



ل حقه على يدي عدل إن مل يكن له وكيل يقوم بذلك وإذا كان للرجل على احلاكم من يبيع الرهن وحيع
 الرجل احل  بال رهن مث 
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رهنه رهنا فالرهن جائز كان احل  حاال أو إىل أجل فإن كان احل  حاال أو إىل أجل فقال الراهن ارهنك   
ل كما كان واملؤجل إىل أجله األول حباله على أن تزيدين ففي األجل ففعل فالرهن مفسوخ واحل  احلال حا

واألجل اآلخر باطل وغرماء الراهن يف الرهن الفاسد أسوة املرهتن وكذلك لو مل يشترط عليه تأخري األجل 
وشرط عليه أن يبيعه شيئا أو يسلفه إياه أو يعمل له بثمن على أن يرهنه ومل يرهنه مل جيز الرهن وال جيوز 

حىت يتطوع به الراهن بال زيادة شيء على املرهتن ولو قال له بعين عبدك مبائة على الرهن يف ح  واجب قبله 
أن أرهنك باملائة وحقك الذي قبلها رهنا كان الرهن والبيع مفسوخا كله ولو هلك العبد يف يدي املشتري 

قول العدل مل كان ضامنا لقيمته ولو أقر املرهتن أن املوضوع على يديه الرهن قبضه جعلته رهنا ومل أقبل 
 اقبضه إذا قال املرهتن قد قبضه العدل 

إختالف املرهون واحل  الذي يكون به الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض يف يدي رجل فقال رهننيه فالن على كذا وقال  

رب الدار والعرض والعبد ألن  فالن ما رهنتكه ولكين أودعتك إياه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول قول
الذي يف يده يقر له مبلكه ويدعي عليه فيه حقا فال يكون فيه بدعواه إال ببينة وكذلك لو قال الذي هو يف 

يديه رهنتنيه بألف وقال املدعى عليه لك علي ألف ومل أرهنك به ما زعمت كان القول قوله وعليه ألف بال 
ران فقال رهننيهما فالن بألف وقال فالن رهنتك إحدامها ومساها رهن كما أقر ولو كانت يف يدي رجل دا

بعينها بالف كان القول قول رب الدار الذي زعم أهنا ليست برهن غري رهن وكذلك لو قال له رهنتك 
إحدامها مبائة مل يكن رهنا إال مبائة ولو قال الذي مها يف يديه رهنتنيهما بألف وقال رب الدارين بل رهنتك 

بغري عينها بألف مل تكن واحدة منهما رهنا وكانت عليه ألف بإقراره بال رهن ألنه الجيوز يف األصل أحدمها 
أن يقول رجل لرجل أرهنك إحدى داري هاتني وال يسميها وال أحد عبدي هذين وال أحد ثويب هذين وال 

ألف ودفعها إيل وقال جيوز الرهن حىت يكون مسمى بعينه ولو كانت دار يف يدي رجل فقال رهننيها فالن ب
فالن رهنته إياها بألف ومل أدفعها إليه فعدا عليها فغصبها أو تكاراها مين رجل فأنزله فيها أو تكاراها مين 



هو فنزهلا ومل أدفعها إليه قبضا بالرهن فالقول قول رب الدار وال تكون رهنا إذا كان يقول ليست برهن 
يقبضه املرهتن فليس برهن ولو كانت الدار يف يدي رجل فقال  فيكون القول قوله وهو إذا أقر بالرهن ومل

 رهننيها فالن 
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بألف دينار وأقبضنيها وقال فالن رهنته إياها بألف درهم أو ألف فلس وأقبضته إياها كان القول قول رب   
لعبد ما رهنته إياه بشيء الدار ولو كان يف يدي رجل عبد فقال رهننيه فالن مبائة وصدقه العبد وقال رب ا

فالقول قول رب العبد وال قول للعبد ولو كانت املسألة حباهلا فقال ما رهنتكه مبائة ولكين بعتكه مبائة مل 
يكن العبد رهن وال بيعا إذا اختلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولو أن عبدا بني رجلني فقال رجل 

ل اآلخر ما رهنتكه بشيء كان نصفه رهنا خبمسني ونصفه خارجا رهنتمانيه مبائة وقبضته فصدقه أحدمها وقا
من الرهن فإن شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوى املرهتن وكان عدال عليه أحلف املرهتن معه وكان 

نصيبه منه رهنا خبمسني وال شيء يف شهادة صاحب الرهن جير هبا إىل نفسه وال يدفع هبا عنه فأردهبا 
ته لرجل له عليه شيء لو شهد له على غريه ولو كان العبد بني اثنني وكان يف يدي شهادته وال أرد شهاد

اثنني وادعيا أهنما ارهتناه معا مبائة فأقر الرجالن ألحدمها أنه رهن له وحده خبمسني وأنكرا دعوى اآلخر 
ن وقاال هو رهن لزمهما ما أقرا به ومل يلزمهما ما أنكرا من دعوى اآلخر ولو أقرا هلما معا بأنه هلا ره

خبمسني وادعيا مائة مل يلزمهما إال ما أقرا به ولو قال أحد الراهنني ألحد املرهتنني رهناكه أنت خبمسني 
وقال اآلخر لآلخر املرهتن أنت خبمسني كان نصف ح  كل واحد منهما من العبد وهو ربع العبد رهنا 

ز إقراره على غريه ولو كانا ممن جتوز شهادته للذي أقر له خبمسة وعشرين جنيز إقراره على نفسه وال جني
فشهد كل واحد منهما على صاحبه ونفسه أجزت شهادهتما وجعلت على كل واحد منهما مخسة وعشرين 
دينارا بإقراره ومخسة وعشرين أخرى بشهادة صاحبه إذا حلف املدعي مع شاهده وإذا كانت يف يدي رجل 

نار أو بألف درهم وقال الراهن رهنتكها بدينار واحد أو عشرة ألف دينار فقال رهننيهما فالن مبائة دي
دراهم فالقول قول الراهن ألن املرهتن مقر له مبلك األلف دينار ومدع عليه حقا فالقول قوله فيما ادعى عليه 
من الدنانري إذا كان القول قول رب الرهن املدعى عليه احل  يف أنه ليس برهن بشيء كان إقراره بأنه رهن 

شيء أوىل أن يكون القول قوله فيه وإذا اختلف الراهن واملرهتن فقال املرهتن رهنتين عبدك ساملا مبائة وقال ب



الراهن بل رهنتك عبدي موفقا بعشرة حلف الراهن ومل يكن سامل رهنا بشيء وكان لصاحب احل  عليه 
رهن هبا مل يكن موف  وال  عشرة دنانري إن صدقه بأن موفقا رهن هبا فهو رهن وإن كذبه وقال بل سامل

سامل رهنا ألنه يربئه من أن يكون موف  رهنا ولو قال رهنتك داري بألف وقال الذي خيالفه بل اشتريتها 
 منك بألف وتصادقا على قبض 
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األلف حتالفا وكانت األلف على الذي أخذها بال رهن وال بيع وهكذا لو قال لو رهنتك داري بألف   
ا منك وقال املقر له بالرهن بل اشتريت منك عبدك هبذه األلف حتالفا ومل تكن الدار رهنا وال العبد أخذهت

بيعا وكانت له عليه ألف بال رهن وال بيع ولو قال رهنتك داري بألف وقبضت الدار ومل أقبض األلف منك 
ه مل يقر بأن عليه ألفا فتلزمه وقال املقر له بالرهن وهو املرهتن بل قبضت األلف فالقول قول الراهن بأن

وحيلف ما أخذ األلف مث تكون الدار خارجه من الرهن ألنه مل يأخذ ما يكون به رهنا ولو كانت لرجل 
على رجل ألف درهم فرهنه هبا دارا فقال الراهن رهنتك هذه الدار بألف درهم إىل سنة وقال املرهتن بل 

املرهتن البينه وكذلك لو قال رهنتكها بألف درهم وقال بألف درهم حالة كان القول قول الراهن وعلى 
املرهتن بل بألف دينار فالقول قول الراهن وكل ما مل أثبته عليه إال بقوله جعلت القول فيه قوله ألنه لو قال 
مل أرهنكها كان القول قوله وإذا كان لرجل على رجل ألفان أحدمها برهن واآلخر بغري رهن فقضاه ألفا مث 

فقال القاضي قبضتك األلف اليت بالرهن وقال املقتضي بل األلف اليت بال رهن فالقول قول الراهن  اختلفا
القاضي أال ترى أنه لو جاءه بألف فقال هذه األلف اليت رهنتك هبا فقبضها كان عليه استالم رهنه ومل يكن 

يا باحلبس وإن هلك الرهن له حبسه عنه بأن يقول يل عليك ألف أخرى ولو حبسه عنه بعد قبضه كان متعد
  يف يديه ضمن قيمته فإذا كان هذا هكذا مل جيز أن يكون القول إال قول دافع املال واهلل أعلم

 ID ' '    والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  
املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف  الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة    
  



ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

قف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتو   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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مجاع ما جيوز رهنه    
حمجور عليه جاز رهنه ومن جاز له أن يرهن أو  قال الشافعي رمحه اهلل كل من جاز بيعه من بالغ حر غري 

يرهتن من األحرار البالغني غري احملجور عليهم جاز له أن يرهتن على النظر وغري النظر ألنه جيوز له بيع ماله 
وهبته بكل حال فإذا جازت هبته يف ماله كان له رهنه بال نظر وال جيوز أن يرهتن األب البنه وال ويل اليتيم 

ا فيه فضل هلما فأما أن يسلف ماهلما برهن فال جيوز له وأيهما فعل فهو ضامن ملا أسلف من ماله له إال مب
وجيوز للمكاتب واملأذون له يف التجارة أن يرهتنا إذا كان ذلك صالحا ملاهلما وازديادا فيه فأما أن يسلفا 

وز ارهتانه إال فيما يفضل لنفسه أو ويرهتنا فال جيوز ذلك هلما ولكن يبيعان فيفضالن ويرهتنان ومن قلت الجي



يتيمه أو ابنه من أيب ولد وويل يتيم ومكاتب وعبد مأذون له فال جيوز أن يرهن شيئا ألن الرهن أمانة والدين 
الزم فالرهن بكل حال نقص عليهم وال جيوز أن يرهنوا إال حيث جيوز أن يودعوا أمواهلم من الضروره 

شبه ذلك وال جنيز رهن من مسيت الجيوز رهنه إال يف قول من زعم أن باخلوف إىل حتويل أمواهلم وما أ
الرهن مضمون كله فأما ما اليضمن منه فرهنه غري نظر ألنه قد يتلف وال يربأ الراهن من احل  والذكر 

واألنثى واملسلم والكافر من مجيع ما وصفنا جيوز رهنه وال جيوز سواء وجيوز أن يرهن املسلم الكافر والكافر 
املسلم وال أكره من ذلك شيئا إال أن يرهن املسلم الكافر مصحفا فإن فعل مل أفسخه ووضعناه له على يدي 
عدل مسلم وجربت على ذلك الكافر إن امتنع وأكره أن يرهن من الكافر العبد املسلم صغريا أو كبريا لئال 

ر املسلم خنزيرا أو يسقيه مخرا فإن يذل املسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر ولئال يطعم الكاف
فعل فرهنه منه مل أفسخ الرهن قال وأكره رهن األمة البالغة أو املقاربة للبلوغ اليت يشتهى مثلها من مسلم إال 
على أن يقبضها املرهتن ويقرها يف يدي مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو حمرم للجارية فإن رهنها مالكها 

مل أفسخ الرهن وهكذا لو رهنها من كافر غري أين أجرب الكافر على أن يضعها على  من رجل وأقبضها إياه
يدي عدل مسلم وتكون امرأة أحب إيل ولو مل تكن امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل 
وإن رضي الراهن واملرهتن على أن يضعا اجلارية على يدي رجل غري مأمون عليها جربهتما أن يرضيا بعدل 

ضع على يديه فإن مل يفعال اخترت هلما عدال إال أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو املرهتن فأما تو
ماسوى بين آدم فال أكره رهنه من مسلم وال كافر حيوان وال غريه وقد رهن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 درعه عند أيب الشحم اليهودي وإن 
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رشيدة بكرا أو ثيبا جاز بيعها ورهنها وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها بغري إذن كانت املرأة بالغة   
زوجها وهبتها له وهلا من ماهلا إذا كانت رشيدة مالزوجها من ماله وإن كانت املرأة أو رجل مسلم أو كافر 

فرهنه مفسوخ  حر أو عبد حمجورين مل جيز رهن واحد منهما كما الجيوز بيعه وإذا رهن من الجيوز رهنه
وما عليه وما رهن كما مل يرهن من ماله السبيل للمرهتن عليه وإذا رهن احملجور عليه رهنا فلم يقبضه هو 
وال وليه من املرهتن ومل يرفع إىل احلاكم فيفسخه حىت يفك عنه احلجر فرضي أن يكون رهنا بالرهن األول 

رهتن فإذا فعل فالرهن جائز وإذا رهن الرجل الرهن مل يكن رهنا حىت يبتدىء رهنا بعد فك احلجر ويقبضه امل



وقبضه املرهتن وهو غري حمجور مث حجر عليه فالرهن حباله وصاحب الرهن أح  به حىت يستويف حقه وجيوز 
رهن الرجل الكثري الدين حىت يقف السلطان ماله كما جيوز بيعه حىت يقف السلطان ماله وإذا رهن الرجل 

ل احملجور عليه الرهن فإن كان من بيع فالبيع مفسوخ وعلى الراهن رده بعينه إن وجد غري احملجور عليه الرج
أو قيمته إن مل يوجد والرهن مفسوخ إذا انفسخ احل  الذي به الرهن كان الرهن مفسوخا بكل حال وهكذا 

والكراء  إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن املكترى املكرى احملجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ
مفسوخ وإن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة والدار بالغا ما بلغ وهكذا لو 

أسلفه احملجور ماال ورهنه غري احملجور رهنا كان الرهن مفسوخا ألن السلف باطل وعليه رد السلف بعينه 
قيمته إن مل يكن له مثل وأي رهن فسخته وليس له إنفاق شيء منه فإن أنفقه فعليه مثله إن كان له مثل أو 

من جهة الشرط يف الرهن أو فساد الرهن أو فساد البيع الذي وقع به الرهن مل أكلف الراهن أن يأيت برهن 
غريه حبال وكذلك إن كان الشرط يف الرهن والبيع صحيحا واستح  الرهن مل أكلف الراهن أن يأيت برهن 

احملجورين البيع الفاسد ورهن أحدمها به صاحبه رهنا فالبيع مفسوخ  غريه قال وإذا تبايع الرجالن غري
والرهن مفسوخ ومجاع علم هذا أن ينظر كل ح  كان صحيح األصل فيجوز به الرهن وكل بيع كان غري 
ثابت فيفسد فيه الرهن إذا مل ميلك املشترى واملكترى ما بيع أو أكرى مل ميلك املرهتن احل  يف الرهن إمنا 

لرهن للراهن مبا يثبت به عليه ما أعطاه به فإذا بطل ما أعطاه به بطل الرهن وإذا بادل رجل رجال يثبت ا
عبدا بعبد أو دارا بدار أو عرضا ما كان بعرض ما كان وزاد أحدمها اآلخر دنانري آجلة على أن يرهنه الزائد 

من الرجل الرهن وقبضه لنفسه أو  بالدنانري رهنا معلوما فالبيع والرهن جائز إذا قبض وإذا ارهتن الرجل  
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قبضه له غريه بأمره وأمر صاحب الرهن فالرهن جائز وإن كان القابض ابن الراهن أو امرأته أو أباه أو من   
كان من قرابته وكذلك لو كان ابن املرهتن أو واحدا ممن مسيت أو عبد املرهتن فالرهن جائز فأما عبد الراهن 

قبضه للمرهتن ألن قبض عبده عنه كقبضه عن نفسه وإذا رهن الرجل الرجل عبدا فأنف  عليه فال جيوز 
املرهتن بغري أمر الراهن كان متطوعا وإن رهنه أرضا من أرض اخلراج فالرهن مفسوخ ألهنا غري مملوكة فإن 

بأداء اخلراج عنها  كان فيها غراس أو بناء للراهن فالغراس والبناء رهن وإن أدى عنها اخلراج فهو متطوع
اليرجع به على الراهن إال أن يكون دفعه بأمره فريجع به عليه ومثل هذا الرجل يتكارى األرض من الرجل 



قد تكاراها فيدفع املكتري األرض كراءها عن املكتري األول فإن دفعه بإذنه رجع به عليه وإن دفعه بغري 
بكل ح  لزم صداق أو غريه وبني الذمي واحلريب  إذنه فهو متطوع به وال يرجع به عليه وجيوز الرهن

املستأمن واملستأمن واملسلم كما جيوز بني املسلمني الخيتلف وإذا كان الرهن بصداق فطل  قبل الدخول 
بطل نصف احل  والرهن حباله كما يبطل احل  الذي يف الرهن إال قليال والرهن حباله وإذا ارهتن الرجل من 

طة فحل احل  فباع املوضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبيع مردود والجيوز الرجل رهنا بتمر أو حن
بيعه إال بالدنانري أو الدراهم مث يشترى هبا قمح أو متر فيقضاه صاحب احل  وال جيوز رهن املقارض ألن 

ال أن الرهن غري مضمون إال أن يأذن رب املال للمقارض يرهن بدين له معروف وكذلك الجيوز ارهتانه إ
يأذن له رب املال أن يبيع بالدين فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له وال جيوز إرهتانه إال يف مال صاحب املال 

  فإن رهن عن غريه فهو ضامن وال جيوز الرهن
 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال

 يتقنون لفظ 
  

ثاحلدي   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال  القاعدة األصلية من    
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة إال      :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
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العيب يف الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل الرهن رهنان فرهن يف أصل احل  ال جيب احل  إال بشرطه وذلك أن يبيع  

ان هكذا فكان بالرهن عيب يف بدنه أو عيب يف الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه فإذا ك
فعله ينقص مثنه وعلم املرهتن العيب قبل االرهتان فال خيار له والرهن والبيع ثابتان وإن مل يعلمه املرهتن فعلمه 

بعد البيع فاملرهتن باخليار بني فسخ البيع وإثباته وإثبات الرهن للنقص عليه يف الرهن كما يكون هذا يف 
لعيب الذي يكون له به اخليار كل ما نقص مثنه من شيء قل أو كثر حىت األثر الذي ال يضر بعمله البيوع وا

والفعل فإذا كان قد علمه فال خيار له ولو كان قتل أو ارتد وعلم ذلك املرهتن مث ارهتنه كان الرهن ثابتا فإن 
حباله وكذلك لو سرق فقطع يف  قتل يف يديه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وإن مل يقتل فهو رهن

يديه كان رهنا حباله ولو كان املرهتن مل يعلم بارتداده وال قتله وال سرقته فارهتنه مث قتل يف يده أو قطع كان 
له فسخ البيع ولو مل يكن الراهن دلس للمرهتن فيه بعيب ودفعه إليه ساملا فجىن يف يديه جناية أو أصابه عيب 

حباله ولو أنه دلس له فيه بعيب وقبضه فمات يف يديه موتا قبل أن خيتار فسخ البيع يف يديه كان على الرهن 
مل يكن له أن خيتار فسخه ملا فات من الرهن وليس هذا كمن يقتل حب  يف يديه أو يقطع يف يديه وهكذا كل 

ك الرهن وهو عيب يف رهن ما كان حيوان أو غريه ولو اختلف الراهن واملرهتن يف العيب فقال الراهن رهنت
بريء من العيب وقال املرهتن ما رهنتنيه إال معيبا فالقول قول الراهن مع ميينه إذا كان العيب مما حيدث مثله 
وعلى املرهتن البينه فإن أقامها فللمرهتن اخليار كما وصفت وإذا رهن الرجل الرجل العبد أو غريه على أن 

ء وله اخليار يف أخذ سلفه حاال وإن كان مساه مؤجال وليس يسلفه سلفا فوجد بالرهن عيبا أو مل جيده فسوا
السلف كالبيع ورهن يتطوع به الراهن وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع إىل أجل بغري شرط رهن فإذا 
وجب بينهما البيع وتفرقا مث رهنه الرجل فالرجل متطوع بالرهن فليس للمرهتن إن كان بالرهن عيب ما 

ن البيع كان تاما بال رهن وله إن شاء أن يفسخ الرهن وكذلك له إن شاء لو كان يف كان أن يفسخ البيع أل
أصل البيع أن يفسخه ألنه كان حقا له فتركه وجيوز رهن العبد املرتد والقاتل واملصيب للحد ألن ذلك ال 



من أجاز بيع يزيل عنه الرق فإذا قتل فقد خرج من الرهن فإذا ارتد الرجل عن اإلسالم مث رهن عبدا له ف
 املرتد أجاز رهنه ومن رد بيعه رد رهنه قال الربيع كان الشافعي جييز رهن املرتد كما جيوز بيعه 
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الرهن جيمع الشيئني املختلفني من ثياب وأرض وبناء وغريه    
هن دون البناء وكذلك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل إذا رهن الرجل الرجل أرضه ومل يقل ببنائها فاألرض ر 

إن رهنه أرضه ومل يقل بشجرها فكان فيها شجر مبدد أو غري مبدد فاألرض رهن دون الشجر وكذلك لو 
رهنه شجرا وبني الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض وال يدخل يف الرهن إال ما مسي وإذا رهنه مثرا قد 

را معها فهما رهن جائز من قبل أن جيوز له لو مات خرج من خنله قبل حيل بيعه وخنله معه فقد رهنه خنال ومث
الراهن أو كان احل  حاال أن يبيعهما من ساعته وكذلك لو كان إىل أجل ألن الراهن يتطوع ببيعه قبل حيل 
أو ميوت فيحل احل  وإذا كان احل  يف هذا الرهن جائزا إىل أجل فبلغت الثمرة وبيعت خري الراهن بني أن 

من احل  أو مرهونا مع النخل حىت حيل احل  ولو حل احل  فأراد بيع الثمرة قبل أن يبدو يكون مثنها قصاصا 
صالحها دون النخل مل يكن له وكذلك لو أراد قطعها وبيعها مل يكن له إذا مل يأذن له الراهن يف ذلك ولو 

هن كان الدين حاال رهنه الثمرة دون النخل طلعا أو مؤبرة أو يف أي حال قبل أن يبدو صالحها مل جيز الر
أو مؤجال إال أن يتشارطا أن للمرهتن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز الرهن وذلك أن املعروف من 
الثمرة أهنا تترك إىل أن تصلح أال ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه 

تباع الثمرة على أن تقطع قبل أن يبدو صالحها ألنه  ملعرفة الناس أنه يترك حىت يبدو صالحه وأن حالال أن
ليس املعىن الذي هنى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم وهكذا كل مثرة وزرع رهن قبل أن يبدو صالحه ما مل 
جيز بيعه فال جيوز رهنه إال على أن يقطع إذا حل احل  فيباع مقطوعا حباله وإذا حل بيع الثمر حل رهنه إىل 

  أو حاال وإذا بلغ ومل حيل احل  مل يكن للراهن بيعه إذا كان يبس إال برضا املرهتن فإذا رضي أجل كان احل
قيمته رهن إال أن يتطوع الراهن فيجعله قصاصا وال أجعل دينا إىل أجل حاال أبدا إال أن يتطوع به صاحب 

يف يديه رهن له فإن كان من  الدين وإذا رهنه مثرة فزيادهتا يف عظمها وطيبها رهن له كما أن زيادة الرهن
الثمن شيء خيرج فرهنه إياه وكان خيرج بعده غريه منه فال يتميز اخلارج عن األول املرهون مل جيز الرهن يف 



األول وال يف اخلارج ألن الرهن حينئذ ليس مبعروف وال جيوز الرهن فيه حىت يقطع مكانه أو يشترط أنه 
خترج بعده أو بعدما خترج قبل أن يشكل أهي من الرهن األول أم ال  يقطع يف مدة قبل أن خترج الثمرة اليت

فإذا كان هذا جاز وإن ترك حىت خترج بعده مثرة ال يتميز حىت تعرف ففيها قوالن أحدمها أنه يفسد الرهن 
 كما يفسد البيع ألين ال 
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قول الراهن يف قدر الثمرة املرهونه من أعرف الرهن من غري الرهن والثاين أن الرهن ال يفسد والقول   
املختلطة هبا كما لو رهنه حنطة أو مترا فاختلطت حبنطة للراهن أو متر كان القول قوله يف قدر احلنطة اليت 

رهن مع ميينه قال الربيع وللشافعي قول آخر يف البيع أنه إذا باعه مثرا فلم يقبضه حىت حدثت مثرة أخرى يف 
دثة من املبيع قبلها كان البائع باخليار بني أن يسلم له الثمرة احلادثة مع املبيع األول شجرها ال تتميز احلا

فيكون قد زاده خريا أو ينقض البيع ألنه ال يدري كم باع مما حدث من الثمرة والرهن عندي مثله فإن 
حل احل  بأي  رضي أن يسلم ما زاد مع الرهن األول مل يفسخ الرهن وإذا رهنه زرعا على أن حيصده إذا

حال ما كان فيبيعه فإن كان الزرع يزيد بأن ينبت منه ما مل يكن نابتا يف يده إذا تركه مل جيز الرهن ألنه ال 
يعرف الرهن منه اخلارج دون ما خيرج بعده فإن قال قائل ما الفرق بني الثمرة تكون طلعا وبلحا صغارا مث 

إال أهنا تعظم كما يكرب العبد املروهن بعد الصغر ويسمن  تصري رطبا عظاما وبني الزرع قيل الثمرة واحدة
بعد اهلزال وإذا قطعت مل يبقى منها شيء يستخلف والزرع يقطع أعاله ويستخلف أسفله ويباع منه شيء 
قصلة بعد قصلة فاخلارج منه غري الرهن والزائد يف الثمرة من الثمرة وال جيوز أن يباع منه ما يقصل إال أن 

قصلة مث تباع القصلة األخرى بيعة أخرى وكذلك الجيوز رهنه إال كما جيوز بيعه وإذا رهنه يقصل مكانه 
مثرة فعلى الراهن سقيها وصالحها وجدادها وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد وإذا أراد الراهن أن 

وإذا بلغت إباهنا يقطعها قبل أوان قطعها أو أراد املرهتن ذلك منع كل واحد منهما ذلك حىت جيتمعا عليه 
جرب الراهن على قطعها ألن ذلك من صالحها وكذلك لو أيب املرهتن جرب فإذا صارت مترا وضعت على 

يدي املوضوع على يديه الرهن أو غريه فإن أىب العدل املوضوع على يديه بأن يتطوع أن يضعها يف منزله إال 
حها فإن جئت به وإال يكترى عليك منها وال بكراء قيل للراهن عليك هلا منزل حترز فيه ألن ذلك من صال

جيوز أن يرهتن الرجل شيئا الحيل بيعه حني يرهنه إياه وإن كان يأيت عليه مدة حيل بعدها وهو مثل أن يرهنه 



جنني األمة قبل أن يولد على أهنا إذا ولدته كان رهنا ومثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت 
عه مكانه وال جيوز أن يرهنه ما ليس ملكه له بتام وذلك مثل أن يرهنه مثرة قد بدا صالحها خنله على أن يقط

الميلكها بشراء وال أصول خنلها وذلك مثل أن يتصدق عليه وعلى قوم بصفاهتم بثمرة خنل وذلك أنه قد 
جلود ميته حيدث يف الصدقة معه من ينقص من حقه وال يدري كم رهنه وال جيوز أن يرهن الرجل الرجل 

 مل تدبغ ألن مثنها الحيل ما مل تدبغ وجيوز أن يرهنه 
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إياها إذا دبغت ألن مثنها بعد دباغها حيل وال يرهنه إياه قبل الدباغ ولو رهنه إياها قبل الدباغ مث دبغها   
ة أو تصدق عليه الراهن كانت خارجة من الرهن ألن عقدة رهنها كان وبيعها الحيل وإذا وهب للرجل هب

بصدقة غري حمرمة فرهنها قبل أن يقبضها مث قبضها فهي خارجة من الرهن ألنه رهنها قبل يتم له ملكها فإذا 
أحدث فيها رهنا بعد القبض جازت قال وإذا أوصي له بعبد بعينه فمات املوصى فرهنه قبل أن تدفعه إليه 

للورثة منعه إياه إذا خرج من الثلث والقبض وغري  الورثة فإن كان خيرج من الثلث فالرهن جائز ألنه ليس
القبض فيه سواء وللواهب واملتصدق منعه من الصدقة ما مل يقبض وإذا ورث من رجل عبدا وال وارث له 
غريه فرهنه فالرهن جائز ألنه مالك للعبد باملرياث وكذلك لو أشتراه فنقد مثنه مث رهنه قبل يقبضه وإذا رهن 

عجز املكاتب قبل احلكم بفسخ الرهن فالرهن مفسوخ ألين إمنا انظر إىل عقد الرهن الإىل الرجل مكاتبا له ف
احلكم وإن اشترى الرجل عبدا على أنه باخليار ثالثا فرهنه فالرهن جائز وهو قطع خلياره وإجياب للبيع يف 

يار البائع إنفاد البيع مث العبد وإذا كان اخليار للبائع أو للبائع واملشتري فرهنه قبل مضي الثالث وقبل اخت
مضت الثالث أو اختار املشتري انفاذ البيع فالرهن مفسوخ ألنه انعقد وملكه على العبد غري تام ولو أن 
رجلني ورثا رجال ثالثة أعبد فلم يقتسماهم حىت رهن أحدمها عبدا من العبيد الثالثة أو عبدين مث قاسم 

دين كانت أنصافهما مرهونه له ألن ذلك الذي كان ميلك شريكه واستخلص منه العبد الذي رهن أو العب
منهما وأنصافهما اليت ملك بعد الرهن خارجة من الرهن إال أن جيدد فيهما رهنا ولو أستح  صاحب وصية 
منهما شيئا خرج ما استح  منهما من الرهن وبقي مامل يستح  من أنصافهما مرهونا قال الربيع وفيه قول 

ا له بعضه ولغريه بعضه فالرهن كله مفسوخ ألن صفقة الرهن مجعة شيئني ما ميلك وما آخر أنه إذا رهن شيئ
الميلك فلما مجعتهما الصفقة بطلت كلها وكذلك يف البيع قال وهذا أشبه جبملة قول الشافعي لو أن رجال 



بل رهن الدار له أخ هو وارثه فمات أخوه فرهن داره وهو اليعلم أنه مات مث قامت البينة بأنه كان ميتا ق
كان الرهن باطال والجيوز الرهن حىت يرهنه وهو مالك له ويعلم الراهن أنه مالك وكذلك لو قال قد وكلت 

بشراء هذا العبد فقد رهنتكه إن كان اشترى يل فوجد قد اشترى له مل يكن رهنا قال فإن قال املرهتن قد 
راهن فإن حلف فسخ الرهن وإن نكل فحلف علم أنه قد صار له مبرياث أو شراء قبل أن يرهنه احلف ال

املرهتن على ما ادعى ثبت الرهن وكذلك لو رأى شخصا اليثبته فقال إن كان هذا فالنا فقد رهنتكه مل يكن 
 رهنا وإن قبضه 
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ياب حىت جيدد له مع القبض أو قبله أو بعده رهنا وهكذا إن رأى صندوقا فقال قد كانت فيه ثياب كذا الث  
يعرفها الراهن واملرهتن فإن كانت فيه فهي لك رهن فال تكون رهنا وإن كانت فيه وكذلك لو كان 

الصندوق يف يدي املرهتن وديعة وفيه ثياب فقال قد كنت جعلت ثيايب اليت كذا يف هذا الصندوق فهي رهن 
إهنا رهن الغريها فليست  فإن كانت فيه ثياب غريها أو ثياب معها فليس رهن فكانت فيه الثياب اليت قال

برهن وهكذا لو قال قد رهنتك ما يف جرايب فأقبضه إياه والراهن ال يعرفه مل يكن رهنا وهكذا إن كان 
الراهن يعرفه واملرهتن اليعرفه وال يكون الرهن أبدا إال ما عرفه الراهن واملرهتن وعلم الراهن أنه ملك له حيل 

ى رجل ألن ذكر احل  ليس بشيء ميلك إمنا هو شهادة على رجل بيعه وال جيوزأن يرهنه ذكر ح  له عل
بشيء يف ذمته والشيء الذي يف ذمته ليس بعني قائمة جيوز رهنها إمنا ترهن األعيان القائمة مث ال جيوز حىت 
تكون معلومة عند الراهن واملرهتن مقبوضة ولو أن رجال جائته بضاعة أو مرياث كان غائبا عنه اليعرف 

ضه له رجل بأمره أو بغري أمره مث رهنه املالك القابض واملالك اليعرف قدرة مل جيز الرهن وإن قبضه قدره فقب
 املرهتن حىت يكون عاملا مبا رهنه علم املرهتن واهلل أعلم 

الزيادة يف الرهن والشرط فيه    
لك الرهن من غري املرهتن قال الشافعي رمحه اهلل وإذا رهن رجل رجال رهنا وقبضه املرهتن مث أراد أن يرهن ذ 

أو فضل ذلك الرهن مل يكن ذلك له وإن فعل مل جيز الرهن اآلخر ألن املرهتن األول صار ميلك أن مينع رقبته 
حىت تباع فيستوىف حقه ولو رهنه إياه بألف مث سأل الراهن املرهتن أن يزيده ألفا وجيعل الرهن األول رهنا هبا 

رهن اآلخر وكان مرهونا باأللف األوىل وغري مرهون باأللف اآلخره ألنه مع األلف األوىل ففعل مل جيز ال



كان رهنا بكماله باأللف األوىل فلم يستح  باأللف اآلخرة من منع رقبته على سيده وال غرمائه إال ما 
نة استح  أوال وال يشبه هذا الرجل يتكارى املنزل سنة بعشرة مث يتكاراه السنة اليت تليها بعشرين ألن الس

األوىل غري السنة اآلخرة ولو أهندم بعد السنة األوىل رجع بالعشرين اليت هي حظ السنة اآلخرة وهذا رهن 
واحد الجيوز الرهنان فيه إال معا ال مفترقني وال أن يرهن مرتني بشيئني تختلفني قبل أن يفسخ كما الجيوز 

بعينها بعشرين إال أن يفسخ الكراء األول مرتني أن يتكارى رجل دارا سنة بعشرة مث يتكاراها تلك السنة 
وال يبتاعها مبائة مث يبتاعها مبائتني إال أن يفسخ البيع األول وجيدد بيعا فإن أراد أن يصح له الرهن اآلخر مع 

 األول فسخ الرهن األول وجعل الرهن بألفني ولو مل يفسخ الرهن وأشهد 
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لفني جازت الشهادة وكان الرهن بألفني إذا مل يعرف كيف كان ذلك فإذا املرهتن أن هذا الرهن بيده بأ  
تصادقا بأن هذا رهن ثان بعد الرهن األول مل يفسخ ملا وصفت وكان رهنا باأللف وكانت األلف األخرى 
بغري رهن ولو كانت لرجل على رجل ألف درهم فرهنه هبا بعد شيئا جاز الرهن ألهنا كانت غري واجبه عليه 

ك لو زاده ألفا أخرى ورهنه هبما رهنا كان الرهن جائزا ولو أعطاه ألفا ورهنه هبا مث قال له بعد الرهن وكذل
اجعل يل األلف اليت قبل هذا رهنا معها ففعل مل جيز إال مبا وصفت من فسخ الرهن وجتديد رهن هبما معا 

ن ارهنك هبما معا رهنا يعرفانه ولو كانت لرجل على رجل ألف درهم بال رهن مث قال له زدين ألفا على أ
ففعل كان الرهن مفسوخا ألنه أسلفه األخرة على زيادة رهن يف األوىل ولو كان قال بعين عبدا بألف على 
أن أعطيك هبا وباأللف اليت لك علي بال رهن داري رهنا ففعل كان البيع مفسوخا وإذا شرط يف الرهن هذا 

صة من بيع جمهولة ولو أن رجال ارهتن من رجل رهنا بألف وقبضه الشرط مل جيز ألهنا زيادة يف سلف أو ح
مث زاده رهنا آخر مع رهنه بتلك األلف كان الرهن األول واآلخر جائزا ألن الرهن األول بكماله باأللف 
والرهن اآلخر زيادة معه مل تكن للمرهتن حىت جعلها له الراهن فكان جائزا كما جاز أن يكون له ح  بال 

رهنه به شيئا فيجوزرهن مث ي   

 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية
 األوىل والثانية 

  



والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

واز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جب (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)    
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

تعاىلكقوله اهلل     :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

ه الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقل    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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يفسد الرهن من الشرط باب ما    



قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يروى عن أيب هريره رضي اهلل تعاىل عنه الرهن مركوب وحملوب وهذا الجيوز  
فيه إال أن يكون الركوب واحللب ملالكه الراهن الللمرهتن ألنه إمنا ميلك الركوب واحللب من ملك الرقبة 

وإذا رهن الرجل الرجل عبدا أو دارا أو غري ذلك فسكىن الدار  والرقبة غري املنفعة اليت هي الركوب واحللب
وإجارة العبد وخدمته للراهن وكذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرهتن منها شيء فإن شرط املرهتن على 

الراهن أن له سكىن الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو شيئا من منفعة الرهن ما كانت أو من أي الرهن 
ارا أو حيوانا أو غريه فالشرط باطل وإن كان أسلفة ألفا على أن يرهنه هبا رهنا وشرط املرهتن لنفسه كانت د

منفعة الرهن فالشرط باطل ألن ذلك زيادة يف السلف وإن كان باعه بيعا بألف وشرط البائع للمشتري أن 
لزيادة منفعة الرهن حصة من يرهنه بألفه رهنا وأن للمرهتن منفعة الرهن فالشرط فاسد والبيع فاسد ألن 

الثمن غري معروفة والبيع الجيوز إال مبا يعرف أال ترى أنه لو رهنه دارا على أن للمرهتن سكناها حىت يقضيه 
حقه كان له أن يقضيه حقه من الغد وبعد سنني وال يعرف كم مثن السكن وحصته من البيع وحصة البيع 

إجارة ولو جعل ذلك معروفا فقال ارهنك داري سنة على أن لك الجتوز إال معروفة مع فساده من أنه بيع و
سكناها يف تلك السنة كان البيع والرهن فاسدا من قبل أن هذا بيع وإجارة الأعرف حصة اآلجارة أال ترى 
أن اإلجارة لو انتقضت بأن يستح  املسكن أو ينهدم فلو قلت تقوم السكىن وتقوم السلعة املبيعة باأللف 

صة السكىن من األلف وأجعل األلف بيعا هبما وال أجعل للمشتري خيارا دخل عليك أن فتطرح عنه ح
شيئني ملكا بألف فاستح  أحدمها فلم جتعل للمشتري خيارا يف هذا الباقي وهو مل يشتره إال مع غريه أوال 

س هو ملك ترى أنك لو قلت بل أجعل له اخليار دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بأن يستح  معها كراء لي
رقبة أال ترى أن املسكن إذا اهندم يف أول السنة فإن قومت كراء السنة يف أوهلا مل يعرف قيمة كراء آخرها 
ألنه قد يغلو ويرخص وإمنا يقوم كل شيء بسوق يومه وال يقوم ما مل يكن له سوق معلوم فإن قلت بل 

مال هذا حمتبسا يف يد هذا إىل أجل  أقوم كل وقت مضى وأترك ما بقي حىت حيضر فأقومه قيل لك أفتجعل
وهو مل يؤجله قال فإن شبه على أحد بأن نقول قد جنيز هذا يف الكراء إذا كان منفردا فيكترى منه املنزل 

سنة مث ينهدم املنزل بعد شهر فريده عليه مبا بقي قيل نعم ولكن حصة الشهر الذي أخذه معروفة ألنا النقومه 
 إال بعدما يعرف بأن ميضى 
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وليس معها بيع وهي إجارة كلها ولو رهن رجل رجال رهنا على أنه ليس للمرهتن بيعه عند حمل احل  إال   
بكذا أوليس له بيعه إال بعد ان يبلغ كذا أو يزيد عليه أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن غائبا أو ليس له 

ه بيعه إال مبا رضي الراهن أوليس له بيعه إن هلك الراهن بيعه إال أن يأذن له فالن أو يقدم فالن أو ليس ل
قبل األجل أوليس له بيعه بعدما حيل احل  إال بشهر كان هذا الرهن يف هذا كله فاسدا الجيوز حىت اليكون 
دون بيعه حائل عند حمل احل  قال الشافعي ولو رهنه عبدا على أن احل  إن حل والرهن مربض مل يبعه حىت 

ف مل يبعه حىت يسمن أو ما أشبه هذا كان الرهن يف هذا كله مفسوخا ولو رهنه حائطا على يصح أو أعج
أن ما أمثر احلائط فهو داخل يف الرهن أو أرضا على أن ما زرع يف األرض فهو داخل يف الرهن أو ماشية 

ة رهنا ومل على أن ما نتجت فهو داخل يف الرهن كان الرهن املعروف بعينه من احلائط واألرض واملاشي
يدخل معه مثر احلائط وال زرع األرض وال نتاج املاشية إذا كان الرهن حب  واجب قبل الرهن قال الربيع 
وفيه قول آخر إذا رهنه حائطا على أن ما أمثر احلائط فهو داخل يف الرهن أو أرضا على أن ما زرع يف 

ما يعرف وما اليعرف وما يكون وما األرض فهو داخل يف الرهن فالرهن مفسوخ كله من قبل أنه رهنه 
اليكون وال إذا كان يعرف قدر ما يكون فلما كان هكذا كان الرهن مفسوخا قال الربيع الفسخ أوىل به 
قال الشافعي وهذا كرجل رهن دارا على أن يزيده معها دارا مثلها أو عبدا قيمته كذا غري أن البيع إن وقع 

لبائع اخليار ألنه مل يتم له ما أشترط ولو رهنه ماشية على أن لرهبا على شرط هذا الرهن فسخ الرهن وكان ل
لبنها ونتاجها أو حائطا على أن لربه مثره أو عبدا على أن لسيده خراجه أو دارا على أن ملالكها كراءها كان 

الرهن جائزا ألن هذا لسيده وإن مل يشترطه قال الشافعي كل شرط اشترطه املشتري على البائع هو 
مشتري لو مل يشترطه كان الشرط جائزا كهذا الشرط وذلك أنه له لو مل يشترطهلل   

 ID ' '   سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

مام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إ    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     



  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   مخسا وأنت تريد األيام سرت :  صمت  :أو .
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مجاع ما جيوز أن يكون مرهونا وما الجيوز    
قال الشافعي رمحه اهلل الرهن املقبوض ممن جيوز رهنه ومن جيوز ارهتانه ثالث أصناف صحيح وآخر معلول  

ن جىن يف عن  نفسه جناية وآخر فاسد فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تاما لراهنه ومل يكن الره
ويكون اجملين عليه أح  برقبته من مالكه حىت يستوىف ومل يكن امللك أوجب فيه حقا لغري مالكه من رهن 

وال إجارة وال بيع وال كتابة وال جارية أولدها أو دبرها وال حقا لغريه يكون أح  به من سيده حىت تنقضي 
املرهتن فهذا الرهن الصحيح الذي العلة فيه وأما املعلول فالرجل  تلك املدة فإذا رهن املالك هذا رجال وقبضه

ميلك العبد أو األمة أو الدار فيجين العبد أو األمة على آدمي جناية عمدا أو خطأ أو جينيان على مال آدمي 
نة على فال يقوم اجملين عليه وال ويل اجلناية عليهما حىت يرهنهما مالكهما ويقبضها املرهتن فإذا ثبتت البي

اجلناية قبل الرهن أو أقر هبا الراهن واملرهتن فالرهن باطل مفسوخ وكذلك لو أبطل رب اجلناية اجلناية عن 
العبد أو األمة أو صاحله سيدمها منها على شيء كان الرهن مفسوخا ألن ويل اجلناية كان أوىل حب  يف 

و قيمة ماله فإذا كان أوىل بثمن رقاهبما من رقاهبما من مالكهما حىت يستويف حقه يف رقاهبما أرش جنايته أ
مالكهما حىت يستويف حقه يف رقاهبما مل جيز ملالكهما رهنهما ولو كانت اجلناية تسوى دينارا ومها يسويان 
ألوفا مل يكن ما فضل منهما رهنا وهذا أكثر من أن يكون مالكهما رهنهما بشيء مث رهنهما بعد الرهن 

اين ألنه حيول دون بيعهما وإدخال ح  على ح  صاحبهما املرهتن األول الذي هو بغريه فال جيوز الرهن الث
أح  به من مالكهما وسواء ارهتنهما املرهتن بعد علمه باجلناية أو قبل علمه هبا أو قال ارهتن منك ما يفضل 

 رقاهبما رهن حبال عن اجلناية أو مل يقله فالجيوز الرهن ويف رقاهبما جناية حبال وكذلك الجيوز ارهتاهنما ويف
وال فضل من رهن حبال ولو رهن رجل رجال عبدا أو دارا مبائة فقضاه إياها إال درمها مث رهنه غريه مل تكن 
رهنا لآلخر ألن الدار والعبد قد ينقص وال يدرى كم انتقاصه يقل أو يكثر ولو رهن رجل رجال عبدا أو 



بل الرهن جناية وادعى ذلك ويل اجلناية ففيها قوالن أحدمها أمة فقبضهما املرهتن مث أقر الراهن أهنما جنيا ق
أن القول للراهن ألنه يقر حب  يف عن  عبده وال تربأ ذمته من دين املرهتن وقيل حيلف املرهتن ما علم اجلناية 
 قبل قبل رهنه فإذا حلف وأنكر املرهتن أو مل يقر باجلناية قبل رهنه كان القول يف إقرار الراهن بأن عبده جىن

 أن يرهنه واحدا من قولني أحدمها أن العبد رهن وال يؤخذ من ماله شيء وإن كان موسرا ألنه 
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إمنا أقر يف شيء واحد حبقني لرجلني أحدمها من قبل اجلناية واآلخر من قبل الرهن وإذا فك من الرهن وهو   
دا القصاص فيها وإن كانت عمدا فيها قصاص مل له فاجلناية يف رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عم

يقبل قوله على العبد إذا مل يقر هبا والقول الثاين أنه إن كان موسرا أخذ من السيد األقل من قيمة العبد أو 
اجلناية فدفع إىل اجملين عليه ألنه يقر بأن يف عن  عبده حقا أتلفه على اجملين عليه ألنه يقر بأن يف عن  عبده 

فه على اجملين عليه برهنه إياه وكان كمن أعت  عبده وقد جىن وهو موسر وقيل يضمن األقل من حقا أتل
قيمته أو اجلناية وهو رهن حباله وال جيوز أن خبرج من الرهن وهو غري مصدق على املرهتن وإمنا أتلف على 

و يف ملكه فاجلناية يف اجملين عليه العلى املرهتن وإن كان معسرا فهو رهن حباله ومىت خرج من الرهن وه
عنقه وإن خرج من الرهن ببيع ففي ذمة سيده األقل من قيمته أو اجلناية ولو شهد شاهد على جنايتهما قبل 
الرهن والرهن عبدان حلف ويل اجملين عليه مع شاهده وكانت اجلناية أوىل يهما من الرهن حىت يستوىف اجملين 

نا مكاهنما ولو أراده الراهن أن حيلف لقد جنيا مل يكن ذلك له عليه جنايته مث يكون ما فضل من مثنهما ره
ألن احل  باجلناية يف رقاهبم لغريه وال حيلف على ح  غريه ولو رهن رجل رجال عبدا فلم يقبضه حىت أقر 
هن بعتقه أو جبناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز ألن العبد مل يكن مرهونا تام الرهن إمنا يتم الر

فيه إذا قبض ولو رهنه العبد وقبضه املرهتن قم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جىن جناية فإن 
كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا وإن كان معسرا وأنكر املرهتن بيع له منه بقدر حقه فإن فضل 

لعت  عت  وإن بيع فملكه سيده بأي وجه فضل عت  الفضل منه وإن برىء العبد من الرهن يف ملك املقر با
ملكه عت  عليه ألنه مقر أنه حر ولو رهنه جارية فقبضها مث أقر بوطئها قبل الرهن فإن مل تأيت بولد فهي 

رهن حباهلا وكذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن مل خترج من الرهن حىت تأيت بولد فإذا جاءت 
ره بوطئه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن وإن أقر بوطئها قبل الرهن بولد وقد قامت بينة على إقرا



وجاءت بولد ألقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو إبنه وهي خارجة من الرهن قال الربيع قال أبو 
يعقوب البويطي وكذلك عندي إن جاءت بولد ألكثر ما تلد له النساء وذلك ألربع سنني أحل  به الولد وإن 

قراره بالوطء قبل الرهن قال الربيع وهو قويل أيضا قال الشافعي وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان إ
كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوطء كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف وهي رهن حباهلا وال تباع حىت 

 تلد ولدها ولد حر 
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ولو مل يقر املرهتن يف مجيع املسائل ومل ينكر قيل أن أنكرت وحلفت  بإقراره ومىت ملكها فهي أم ولد له  
جعلنا الرهن رهنك وإن مل حتلف أحلفنا الراهن لكان ما قال قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعت  

ا منه واجلارية بأهنا أم ولد له وكذلك إن أقر فيها جبناية فلم حيلف املرهتن على علمه كان اجملين عليه أوىل هب
إذا حلف اجملين عليه أو وليه ولو اشترى أمة فرهنها وقبضت مث قال هو أو البائع إنك اشتريتها مين على 

شرط فذكر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فيها قوالن أحدمها أن الرهن مفسوخ ألنه اليرهن 
ها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن وعلى إال ما ميلك وهو مل ميلك ما رهن وهكذا لو رهنها مث أقر أنه غصب

الراهن اليمني مبا ذكر للمرهتن وليس على املقر له ميني والقول الثاين أن الرهن جائز حباله وال يصدق على 
إفساد الرهن وفيما أقر به قوالن أحدمها أن يغرم للذي أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه دفعت 

ا إن شاء ويرد القيمة وكانت إذا رجعت إليه بيعا للذي أقر أنه باعها إياه ومردودة على إىل الذي أقر له هب
الذي أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الربيع وهذا أصح القولني قال الشافعي ولو رهن رجل رجال عبدا 

فإن تابا وإال قتال على أو أمة قد ارتدا عن اإلسالم وأقبضهما املرهتن كان الرهن فيهما صحيحا ويستتابان 
الردة وهكذا لو كانا قطعا الطري  قتال إن قتال وهكذا لو كانا سرقا قطعا وهكذا لو كان عليهما حد أقيم 
ومها على الرهن يف هذا كله الخيتلفان سقط عنهما احلد أو عطل حبال ألن هذا ح  هلل تعاىل عليهما ليس 

ا ذكرت بعد الرهن مل خيرجا من الرهن حبال لو رهنهما وقد حب  آلدمي يف رقاهبم وهكذا ولو أتيا شيئا مم
جنيا جناية كان صاحب اجلناية أوىل هبما من السيد الراهن فإن أعفامها أو فدامها سيدمها أو كانت اجلناية 
قليلة فبيع فيها أحدمها فليسا برهن من قبل أن صاحب اجلناية كان أح  هبما من املرهتن حني كان الرهن 

ا رهنا وقبضا مث جنيا بعد الرهن مث برئا من اجلناية بعفو من اجملين عليه أو وليه أو صلح أو أي وجه ولو كان



برئا من البيع فيهما كانا على الرهن حباهلما ألن أصل الرهن كان صحيحا وأن احل  يف رقاهبما قد سقط 
عبد عتقا قد يقع حبال قبل حلول عنهما ولو أن رجال دبر عبده مث رهنه كان الرهن مفسوخا ألنه قد أثبت لل

الرهن فال يسقط العت  والرهن غري جائز فإن قال قد رجعت يف التدبري أو أبطلت التدبري مث رهنه ففيها 
قوالن أحدمها أن يكون الرهن جائزا وكذلك لو قال بعد الرهن قد رجعت يف التدبري قبل أن أرهنه كان 

  التدبري وأثبت الرهن مل يثبت إال بأن جيدد رهنا بعد الرهن جائزا ولو قال بعد الرهن قد رجعت يف
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الرجوع يف التدبري والقول الثاين أن الرهن غري جائز وليس له أن يرجع يف التدبري إال بأن خيرج العبد من   
ول ويكون هذا ملكه ببيع أو غريه فيبطل التدبري وإن ملكه ثانية فرهنه جاز رهنه ألنه ملكه بغري امللك األ

كعت  إىل غاية اليبطل إال بأن خيرج العبد من ملكه قبل أن يقع وهكذا املعت  إىل وقت من األوقات ولو قال 
إن دخلت الدار فأنت حر مث رهنه كان هكذا ولو كان رهنه عبدا مث دبره بعد الرهن كان التدبري موقوفا 

لرجل حقه أو أعطه قيمة العبد املدبر قضاء من حقه حىت حيل احل  مث يقال إن أردت إثبات التدبري فاقض ا
وإن مل ترده فارجع يف التدبري بأن تبيعه فإن أثبت الرجوع يف التدبري بعد حمل احل  أخذنا منك قيمته 

فدفعناها إليه فإن مل جندها بيع العبد املدبر حىت يقضي الرجل حقه وإمنا مينعين أن آخذ القيمة منه قبل حمل 
كان إىل اجل لو كان العبد ساملا من التدبري مل يكن للمرهتن بيعه ومل يكن التدبري عتقا واقعا  احل  أن احل 

ساعته تلك وكان ميكن أن يبطل فتركت أخذ القيمة منه حىن حيل احل  فيكون احلكم حينئذ ولو رهن رجل 
ت  املدبر من الثلث وإن عبده مث دبره مث مات الراهن املدبر فإن كان له وفاء يقضي صاحب احل  حقه منه ع

مل يكن له ما يقضى حقه منه ومل يدع ماال إال املدبر بيع من املدبر بقدر احل  فإن فضل منه فضل عت  ثلث 
ما بقي من املدبر بعد قضاء صاحب احل  حقه وإن كان ما يقضي صاحب احل  بعض حقه قضيته وبيع له 

ما يبقى منه يف الثلث قال الشافعي ولو رهن رجل رجال  من العبد الرهن املدبر بقدر ما يبقى من دينه وعت 
عبدا له قد أعتقه إىل سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخا للعت  الذي فيه وهذا يف حال املدبر أو أكثر 
حاال منه الجيوز الرهن فيه حبال ولو رهنه مث أعتقه إىل سنة أو أكثر من سنة كان القول فيه كالقول يف العبد 

ه مث يدبره وإذا رهنه اشتراه شراء فاسدا فالرهن باطل ألنه مل ميلك ما رهنه ولو مل يرفع الراهن احلكم يرهن
إىل احلاكم حىت ميلك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن األول مل يكن ذلك هلا حىت جيددا فيه رهنا مستقبال 



لرجل ميت وقبضه املرهتن مث علم  بعد امللك الصحيح ولو أن رجال رهن رجال عبدا لرجل غائب حي أو
بعد ذلك أن امليت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ ألنه رهنه وال ميلكه ولو قبله الراهن كان الرهن 

مفسوخا وال جيوز حىت يرهنه وهو ميلكه ولو مل تقم بينة وادعى املرهتن أن الراهن رهنه إياه وهو ميلكه كان 
ه إال وهو ميلكه فإن نكل عن اليمني حلف الراهن ما رهنه وهو ميلكه مث رهنا على املرهتن اليمني ما رهنه من

  كان الرهن مفسوخا ولو رهن رجل رجال عصريا حلوا كان الرهن جائزا ما بقي عصريا حباله فإن حال إىل
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عيب أو رهنه معيبا أن يكون خال أو مزا أو شيئا اليسكر كثريه فالرهن حباله وهذا كعبد رهنه مث دخله   
فذهب عنه العيب أو مريضا فصح فالرهن حباله اليتغري بتغري حاله ألن بدن الرهن بعينه وإن حال إىل أن 

يصري مسكرا الحيل بيعه فالرهن مفسوخ ألنه حال إىل أن يصري حراما اليصح بيعه كهو لو رهنه عبدا فمات 
أو ماء فصار خال كان رهنا حباله ولو صار مخرا مث العبد ولو رهنه عصريا فصب فيه الراهن خال أو ملحا 

صب فيه الراهن خال أو ملحا أو ماء فصار خال خرج من الرهن حني صار مخرا ومل حيل ملالكه متلكه وال 
حتل اخلمر عندي واهلل تعاىل أعلم أبدا إذا فسدق بعمل آدمي فإن صار العصري مخرا مث صار خال من غري 

ه وال أحسبه يعود مخرا مث يعود خال بغري صنعة آدمي إال بأن يكون يف األصل خال صنعة آدمي فهو رهن حبال
فال ينظر إىل تصرفه فيما بني أن كان عصريا إىل أن كان خال ويكون إنقالبه عن احلالوة واحلموضة منزلة 

صنعة آدمي انقلب عنها كما انقلب عن احلالوة األوىل إىل غريها مث يكون حكمه حكم مصريه إذا كان بغري 
ولو تبايعا الراهن واملرهتن على أن يرهنه عصريا بعينه فرهنه إياه وقبضه مث صار يف يديه مخرا خرج من أن 
يكون رهنا ومل يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن كما لو رهنه عبدا فمات مل يكن له أن يفسخه 

ه فإذا هو من ساعته مخر كان له اخليار ألنه مل يتم مبوت العبد ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصري فرهنه إيا
له الرهن ولو اختلفا يف العصري فقال الراهن رهنتكه عصريا مث عاد يف يديك مخرا وقال املرهتن بل رهنتنيه 

مخرا ففيها قوالن أحدمها أن القول قول الراهن ألن هذا حيدث كما لو باعه عبدا فوجد به عيبا حيدث مثله 
ي بعتنيه وبه العيب وقال البائع حدث عندك كان القول قوله مع ميينه ومن قال هذا القول قال فقال املشتر



هبراق اخلمر وال رهن له والبيع الزم والقول الثاين أن القول قول املرهتن ألنه مل يقر له أنه قبض منه شيئا حيل 
العبد وهو به واملرهتن باخليار يف  إرهتانه حبال ألن اخلمر حمرم بكل حال وليس هذا كالعيب الذي حيل ملك

أن يكون حقه ثابتا بال رهن أو يفسخ البيع إذا رهن الرجل الرجل الرهن على أن ينتفع املرهتن بالرهن إن 
كانت دارا سكنها أو كانت دابة ركبها فالشرط يف الرهن باطل ولو كان اشترى منه على هذا فالبائع 

هن وال شرط له له فيه وال يفسد هذا الرهن إن شاء املرهتن ألنه شرط ياخليار يف فسخ البيع أو إقراره بالر
زيادة مع الرهن بطلت الالرهن قال الربيع وفيها قول آخر ان البيع إذا كان على هذا الشرط فالبيع منتقض 
بكل حال وهو أصحهما قال الشافعي وال بأس أن يرهن الرجل الرجل األمة وهلا ولد صغري ألن هذا ليس 

قة منه بتفر  
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الرهن الفاسد    
قال الشافعي رمحه اهلل والرهن الفاسد أن يرهتن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز ولو عجز مل يكن  

على الرهن حىت جيدد له رهنا يقبضه بعد عجزه ولو ارهتن منه أم ولده كان الرهن فاسدا يف قول من اليبيع 
الرجل ما الحيل له بيعه مثل اخلمر وامليته واخلنزير أو يرهتن منه ما الميلك فيقول أرهنك أم الولد أو يرهتن من 

هذه الدار اليت أنا فيها ساكن ويقبضه إياها أو هذا العبد الذي هو يف يدي عارية أو بإجارة ويقبضه إياه على 
القبض فيه معا والراهن مالك له أين اشتريه مث يشتريه فاليكون رهنا وال يكون شيء رهنا حىت ينعقد الرهن و

جيوز بيعه قبل الرهن ومعه ولو عقد الرهن وهو الجيوز له رهنه مث أقبضه إياه وهو جيوز رهنه مل يكن رهنا 
حىت جينمع األمران معا وذلك مثل أن يرهنه الدار وهي رهن مث ينفسخ الرهن فيها فيقبضه إياها وهي 

يها حىت حيدث له رهنا يقبضها به وهي خارجة من أن تكون رهنا خارجة من الرهن األول فال جيوز الرهن ف
لرجل أو ملكا لغري الراهن وال جيوز أن يرهن رجل رجال ذكر ح  له على رجل قبل ذلك الذي عليه ذكر 
احل  أو مل يقبله ألن إذكار احلقوق ليست بعني قائمة للراهن فريهنها املرهتن وإمنا هي شهادة حب  يف ذمة 

احل  فالشهادة ليست ملكا والذمة بعينها ليست ملكا فال جيوز واهلل تعاىل أعلم أن جيوز الرهن  الذي عليه
فيها يف قول من اجاز بيع الدين ومن مل جيزه أرأيت إن قضى الذي عليه ذكر احل  املرهون صاحب احل  



 اقتضائه حلقه وال إبرائه حقه أما يربأ من الدين فإذا برىء منه انفسخ رهن املرهتن للدين بغري فسخه له وال
منه وال جيوز أن يكون رهن إىل الراهن فسخه بغري أمر املرهتن فإن قيل فيتحول رهنه فيما اقتضى منه قيل 
فهو إذا رهنه مرة كتابا ومرة ماال والرهن الجيوز إال معلوما وهو إذا كان له مال غائب فقال أرهنك مايل 

ري مقبوض حني رهنه إياه وهو فاسد من محيع جهاته ولو أرهتن رجل الغائب مل جيز حىت يقبض واملال كان غ
من رجل عبدا وقبضه مث إن املرهتن رهن رجال أجنبيا العبد الذي ارهتن أو قال حقي يف العبد الذي ارهتنت 
لك رهن وأقبضه إياه مل جيز الرهن فيه ألنه الميلك العبد الذي ارهتن وإمنا له شيء يف ذمة مالكه جعل هذا 
الرهن وثيقة منه إذا أداه املالك انفسخ من عن  هذا أو رأيت إن أدى الراهن األول احل  أو أبرأه منه املرهتن 
أما ينفسخ الرهن قال فإن قال قائل فيكون احل  الذي كان فيه رهنا إذا قبضه مكانه قيل فهذا إذا مع أنه 

املرهتن اآلخر أرأيت لو رهن رجل رهن عبدا الميلكه رهن مرة يف عبد وأخرى يف دنانري بال رضا   
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رجال عبدا لنفسه مث أراد أن يعطي املرهتن مكان العبد خريا منه وأكثر مثنا أكان ذلك له فإن قال ليس هذا   
له فإذا كان هذا هكذا مل جيز أن يرهن عبدا لغريه وإين كان رهنا له ألنه إذا اقتضاه ما فيه خرج من الرهن 

يقبض مرهتنه ماله فيه وإن قال رجل لرجل قد رهنتك أول عبد يل يطلع علي أو أي عبد وجدته يف  وإن مل
داري فطلع عليه عبد له أو وجد عبدا يف داره فأقبضه إياه فالرهن مفسوخ ال جيوز الرهن حىت ينعقد على 

و المثر فيه شيء بعينه وكذلك ما خرج من صديف من اللؤلؤ وكذلك ما خرج من حائطي من الثمر وه
فالرهن يف هذا كله مفسوخ حىت جيدد له رهنا بعد ما يكون عينا تقبض ولو قال رهنتك أي دوري شئت أو 
أي عبيدي شئت فشاء بعضهم وأقبضه إياه مل يكن رهنا بالقول األول حىت جيدد فيه رهنا ولو رهن رجل 

يست بعني قائمة حمتبسة وأنه لو حبس رجال سكىن دار له معروفة وأقبضه إياها مل يكن رهنا ألن السكىن ل
املسكن مل يكن فيه منفعة للحابس وكان فيه ضرر على الرهن ولو قال رهنتك سكىن منزيل يعين يكريه 

ويأخذ كراءه كان إمنا رهنه شيئا اليعرفه يقل ويكثر ويكون وال يكون ولو قال أرهنك سكىن منزيل يعين 
ن الرهن مامل ينتفع املرهتن منه إال بثمنه فإن سكن على هذا يسكنه مل يكن هذا كراء جائزا وال رهنا أل

الشرط فعليه كراء مثل السكىن الذي سكن ولو كان لرجل عبدا فرهنه من رجل مث قال لرجل آخر قد 
رهنتك من عبدي الذي رهنت فالنا ما فضل عن حقه ورضي بذلك املرهتن األول وسلم العبد فقبضه املرهتن 



د قبض املرهتن اآلخر الرهن أو مل يقبضه فالرهن منتقض ألنه مل يرهنه ثلثا وال ربعا وال اآلخر أو مل يرض وق
جزءا معلوما من عبد وإمنا رهنه ما اليدرى كم هو من العبد وال كم هو من الثمن وال جيوز الرهن على هذا 

الفضل عن املائة األوىل وهو رهن للمرهتن األول ولو رهن رجل رجال عبدا مبائة مث زاده مائة وقال إجعل يل 
رهنا باملائة اآلخرة ففعل كان العبد مرهونا باملائة األوىل وال يكون مرهونا باملائة األخرى وهي كاملسألة 
قبلها ولو أقر الراهن أن العبد ارهتن باملائتني معا يف صفقة واحدة وادعى ذلك املرهتن أو أن هذين الرجلني 

وادعيا ذلك معا أجزت ذلك فإذا أقر أنه رهنه رهنا بعد رهن مل يقبل ومل جيز  ارهتنا العبد معا حبقيهما ومسياه
الرهن قال ولو كانت لرجل على رجل مائة فرهنه هبا دارا مث سألة أن يزيدة رهنا فزاده رهنا غري الدار 
الرهن وأقبضه إياه فالرهن جائز وهذا كرجل كان له على رجل ح  بال رهن مث رهنه به رهنا وأقبضه إياه ف

جائز وهو خالف املسألتني قبلها ولو أن رجال رهن رجال دارا بألف فأقر املرهتن لرجل غريه أن هذا الدار 
 رهن 
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بينه وبينه بألفني هذه األلف وألف سواها فأقر الراهن بألف هلذا املدعي الرهن املقر له املرهتن بال رهن   
هن واأللف اليت مل يقر فيها بالرهن عليه بال رهن يف هذا الرهن واألوىل وأنكر الراهن فالقول قول رب الر

بالرهن الذي أقر به ولو كان املرهتن أقر أن هذه الدار بينه وبني رجل ونسب ذلك إىل أن األلف اليت بإمسه 
ذلك  بينه وبني الذي أقر له لزمه إقراره وكانت األلف بينهما نصفني وهو كرجل له على رجل ح  فأقر أن

احل  لرجل غريه فذلك احل  لرجل غريه على ما أقر به ولو دفع رجل إىل رجل حقا فقال لقد رهنتكه مبا فيه 
وقبضه املرهتن ورضي كان الرهن مبا فيه إن كان فيه شيء منفسخا من قبل أن املرهتن اليدري مافيه أرأيت 

لته وأنا أرى أن فيه شيئا ذا مثن أمل يكن ارهتن لو مل يكن فيه شيء أو كان فيه شيء القيمة له فقال املرهتن قب
ما مل يعلم والرهن الجيوز إال معلوما وكذلك جراب مبا فيه وخريطة مبا فيها وبيت مبا فيه من املتاع ولو 
رهنه يف هذا كله احل  دون مافيه أو قال احل  ومل يسمي شيئا كان احل  رهنا وكذلك البيت دون ما فيه 

ن مافيه وكان املرهتن باخليار يف فسخ الرهن والبيع إن كان عليه أو إرهتان احل  دون وكذلك كل ما مسي دو
ما فيه وهذا يف أحد القولني والقول الثاين أن البيع إن كان عليه مفسوخ بكل حال فأما اخلريطة فال جيوز 

ظاهر من اخلريطة أن الرهن فيها إال بأن يقول دون ما فيها ألن الظاهر من احل  والبيت أن هلما قيمة وال



القيمة هلا وإمنا يراد بالرهن ما فيها قال ولو رهن رجل من رجل خنال مثمرا ومل يسمي الثمر فالثمر خارج 
من الرهن كان طلعا أو بسرا أو كيف كان فإن كان قد خرج طلعا كان أو غريه فاشترطه املرهتن مع النخل 

لو ارهتن الثمر بعد ما خرج ورؤى جاز الرهن وله فهو جائز وهو رهن مع النخل ألنه عني ترى وكذلك 
تركه يف خنله حىت يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام مبا البد له منه مما اليثبت إال به ويصلح يف شجره إال به 
كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه ولو رهن رجل رجال خنال المثرة فيها على ان ما خرج من مثرها رهن 

معها على أن ما نتجت رهن كان الرهن يف الثمرة والنتاج فاسدا ألنه ارهتن شيئا معلوما  أو ماشية النتاج
وشيئا جمهوال ومن أجاز هذا يف الثمرة لزمه واهلل أعلم أن جييز أن يرهن الرجل الرجل ما أخرجت خنله العام 

ة خنل أو أوالد ماشية وما نتجت ماشيته العام ولزمه أن يقول أرهنك ما حدث يل من خنل أو ماشية أو مثر
وكل هذا الجيوز فإن ارهتنه على هذا فالرهن فاسد وإن اخذ من الثمرة شيئا فهو مضمون عليه حىت يرد مثله 
وكذلك ولد املاشية أو قيمته إن مل يكن له مثل وال يفسد الرهن يف النخل واملاشية اليت هي بأعياهنا بفساد ما 

 شرط معها يف 
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من أجاز أن برهنه عبدين فيجد أحدمها حرا أو عبدا أو زق مخر فيجيز اجلائز ويرد املردود معه وفيها  قول  
قول آخر أن الرهن كله يفسد يف هذا كما يفسد يف البيوع الخيتلف فإذا مجعت صفقة الرهن شيئني أحدمها 

الشافعي وإذا رهن الرجل رجال  جائز واآلخر غري جائز فسدا معا وبه أخذ الربيع وقال هو أصح القولني قال
كلبا مل جيز ألنه المثن له وكذلك كل ما الحيل بيعه الجيوز رهنه ولو رهنه جلود ميته مل تدبغ مل جيز الرهن 
ولو دبغت بعد مل جيز فإن رهنه إياها بعد ما دبغت جاز الرهن ألن بيعها يف تلك احلال حيل ولو ورث رجل 

مل جيز حىت يسميه نصفا أو ثلثا أو سهما من أسهم فإذا مسى ذلك وقبضه  مع ورثة غيب دارا فرهن حقه فيها
املرهتن جاز وإذا رهن الرجل الرجل شيئا على أنه إن مل يأت باحل  عند حمله فالرهن بيع للمرهتن فالرهن 

أو البيع  مفسوخ واملرهتن فيه اسوة الغرماء وال يكون بيعا له مبا قال ألن هذا الرهن وال بيع كما جيوز الرهن
ولو هلك يف يدي املرهتن قبل حمل األجل مل يضمنه املرهتن وكان حقه حباله كما اليضمن الرهن الصحيح 

وال الفاسد وإن هلك بعد حمل األجل يف يديه ضمنه بقيمته وكانت قيمته حصصا بني أهل احل  ألنه يف يديه 
فيها قبل حمل احل  قلع بناءه منها ألنه بىن ببيع فاسد ولو كان هذا الرهن الذي فيه هذا الشرط أرضا فبين 



قبل أن جيعله بيعا فكان بانيا قبل أن يؤذن له بالبناء فلذلك قلعه ولو بناها بعد حمل احل  فالبقعة لراهنها 
والعمارة للذي عمر مىت أعطى صاحب البقعة قيمة العمارة قائمة أخرجه منها وليس له أن خيرجه بغري قيمة 

ه كان بإذنه على البيع الفاسد وال خيرج من بنائه إال بإذن رب البقعة إال بقيمته قائما وإذا العمارة ألن بنائ
دفع الرجل إىل الرجل املتاع مث قال كل ما اشتريت منك أو اشترى منك فالن يف يومني أو سنتني أو أكثر 

لوما حب  معلوم وكذلك أو على األبد فهذا املتاع مرهون به فالرهن مفسوخ وال جيوز الرهن حىت يكون مع
لو دفعه إليه رهنا بعشرة عن نفسه أو غريه مث قال كل ما كان لك علي من ح  فهذا املتاع مرهون به مع 

العشرة أو كل ما صار لك علي من ح  فهذا مرهون لك به كان رهنا بالعشرة املعلومة اليت قبض عليها ومل 
غري معلوم حني دفع الرهن به فإن هلك املتاع يف يدي يكن مرهونا مبا صار له عليه وعلى فالن ألنه كان 

املدفوع يف يديه قبل أن يشترى منه شيئا أو يكون له على فالن شيء أو بعد فهو غري مضمون عليه كما 
اليضمن الرهن الصحيح وال الفاسد إذا هلك ولو أنه دفع إليه دارا رهنها بألف مث ازداد منه ألفا فجعل الدار 

نت الدار رهنا باأللف األوىل ومل تكن رهنا باأللف اآلخرة وإن كان عليه دين بيعت الدار وهنا بألفني كا
 فبدى املرهتن باأللف 
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األوىل من مثن الدار وحاص الغرماء باأللف اآلخرة يف مثن الدار ويف مال إن كان للغرمي سواها فإذا أراد أن   
فسخ الرهن األول مث استأنف أن تكون مرهونة بألفني ولو رهنه إياها  يصح له أن تكون الدار رهنا بألفني

بالف مث تقادا على أهنا رهن بألفني ألزمتهما إقرارمها ألن الرهن األول مفسوخ وجتدد فيها رهن صحيح 
بألفني وإذا كان اإلقرار ألزمته صاحبه قال وإذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو غده أو بعد يومني 
أو ثالثة أو مدة قصرية وال ينتفع به يابسا مثل البقل والبطيخ والقثاء واملوز وما أشبهه فإن كان احل  حاال 
فال بأس بارهتانه ويباع على الراهن وإن كان الرهن إىل أجل يتباقى إليه فال يفسد فال بأس وإن كان إىل 

ن للراهن بيعه قبل حمل احل  على أن يعطى أجل يفسد إليه الرهن كرهنه ومل أفسخه وإمنا منعين من فسخه أ
صاحب احل  حقه بال شرط وإن الراهن قد ميوت من ساعته فيباع فإن تشارطا يف الرهن أن اليبيعه إىل أن 
حيل احل  أو أن الراهن إن مات مل يبعه إىل يوم كذا وهو يفسد إىل تلك املدة فالرهن مفسوخ ولو رهنه ما 

طب ييبس والرطب ييبس وما أشبهه كان الرهن جائزا الأكرهه حبال ومل يكن يصلح بعد مدة مثل اللحم الر



للمرهتن تيبيسه حىت يأذن بذلك الراهن فإن سأل املرهتن يف املسائل كلها بيع الرهن خوف فساده إذا مل يأذن 
 للمرهتن بتيبيس ما يصلح للتيبيس منه مل يكن ذلك له إال أن يأذن الراهن وكذلك كرهت رهنه وإن مل

أفسخه قال الشافعي رمحه اهلل وإذا رهن الرجل الرجل اجلارية حبلى فولدت أو غري حبلى فحبلت ولدت 
فالولد خارج من الرهن ألن الرهن يف رقبة اجلارية دون ما حيدث منها وهكذا إذا رهنه املاشية تخاضا 

فيها لنب فاللنب فنتجت أو غري تخاض فمخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن وكذلك لو رهنه شاة 
خاج من الرهن ألن اللنب غري الشاة قال الربيع وقد قيل اللنب إذا كان فيها حني رهنها فهو رهن معها كما 
يكون إذا باعها كان اللنب ملشتريها وكذلك نتاج املاشية إذا كانت تخاضا وولد اجلارية إذا كانت حبلى يوم 

ال الشافعي ولو رهنه جارية عليها حلي كان احللي يرهنها فما حدث بعد ذلك من اللنب فليس برهن ق
خارجا من الرهن وهكذا لو رهنه خنال أو شجرا فأمثرت كانت الثمرة خارجة من الرهن ألهنا غري الشجرة 
قال وأصل معرفة هذا أن للمرهتن حقا يف رقبة الرهن دون غريه وما حيدث منه مما قد يتميز منه غريه وهكذا 

العبد كان الكسب خارجا من الرهن ألنه غري العبد والوالد والنتاج واللنب وكسب  لو رهنه عبدا فاكتسب
 الرهن كله للراهن ليس للمرهتن أن حيبس شيئا عنه وإذا رهن الرجل الرجل عبدا فدفعه 
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رته حضرها إليه فهو على يديه رهن وال مينع سيده من أن يؤجره ممن شاء فإن شاء املرهتن أن حيضر إجا  
وإن أراد سيده أن خيدمه خلى بينه وبينه فإذا كان الليل أوى إىل الذي هو على يديه وإن أراد سيده إخراجه 
من البلد مل يكن له إخراجه إال بإذن املرهتن وهكذا إن أراد املرهتن إخراجه من البلد مل يكن له إخراجه منه 

بكفنه ألنه مالكه دون املرهتن وأكره رهن األمة إال أن  وإذا مرض العبد أخذ الراهن بنفقته وإذا مات أخذ
توضع على يدي إمرأة ثقة لئال يغب عليها رجل غري مالكها وال أفسخ رهنها إن رهنها فإن كان لرجل 

املوضوعه على يديه أهل أقررهتا عندهم وإن مل يكن عنده نساء وسأل الراهن أن الخيلو الذي هي على يديه 
ومنعت الرجل غري سيدها املغب عليها ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن خيلو هبا أقررهتا رهنا 

الرجل بإمرأة وقلت تراضيا بامرأة تغب عليها وإن أراد سيدها أخذها لتخدمه مل يكن له ذلك لئال خيلو هبا 
جربا على ذلك ولو  خوف أن حيبلها فإن مل يرد ذلك الراهن فيتواضعاهنا على يدي إمرأة حبال وإن مل يفعال

شرط السيد للمرهتن أن تكون على يديه أو يد رجل غريه والأهل لواحد منهما مث سأل إخراجها أخرجتها 



إىل إمرأة ثقة ومل أجز أبدا أن خيلو هبا رجل غري مالكها وعلى سيد األمة نفقتها حية وكفنها ميته وهكذا إن 
أو إىل الذي وضعت على يديه وال مينع مالك الدابة من رهنه دابة تعلف فعليه علفها وتأوي إىل املرهتن 

كرائها وركوهبا وإذا كان يف الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه أخربنا سفيان عن األعمش 
عن أيب صاحل عن أيب هريره قال الرهن مركوب وحملوب قال الشافعي يشبه قول أيب هريرة واهلل تعاىل أعلم 

ر مل مينع الراهن درها وظهرها ألن له رقبتها وهي حملوبه ومركوبة كما كانت قبل أن من رهن ذات در وظه
الرهن وال مينع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غري الدر والظهر 

ملوضوعة على يديه وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى رهبا رعيها وله حلبها ونتاجها وتأوي إىل املرهتن أو ا
وإذا رهنه ماشية وهو يف بادية فأجدب موضعها وأراد املرهتن حبسها فليس ذلك له ويقال له إن رضيت أن 

ينتجع هبا رهبا وإال جربت على أن تضعها على يدي عدل ينتجع هبا إذا طلب ذلك رهبا وإذا أراد رب 
ية ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إال املاشية النجعة من غري جدب واملرهتن املقام قيل لرب املاش

من ضرر عليها وال ضرر عليها فوكل برسلها من شئت وإن أراد املرهتن النجعة من غري جدب قيل له ليس 
 لك حتويلها من البلد الذي ارهتنتها وهو حبضرة مالكها إال من ضرورة فتراضيا من شئتما ممن يقيم 
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ما كانت غري جمدبة فإن مل يفعال جربا على رجل تأوي إليه وإن كانت األرض اليت رهنها هبا غري  يف الدار  
جمدبة وغريها أخصب منها مل جيرب واحد منهما على نقلها منها فإن أجدبت فاختلفت جنعتهما إىل بلدين 

إن اجتمعتما معا ببلد مشتبهني يف اخلصب فسأل رب املاشية أن تكون معه وسأل املرهتن أن تكون معه قيل 
فهي مع املرهتن أو املوضوعة على يديه وإن اختلفت داركما فاختلفتما جربمتا على عدل تكون على يديه يف 
البلد الذي ينتجع إليه رب املاشية لينتفع برسلها وأيهما دعا إىل بلد فيه عليها ضرر مل جيب عليه حل  الراهن 

ا وإذا رهنه ماشية عليها صوف أو شعر أو وبر فإن أراد الراهن أن يف رقاهبا ورسلها وح  املرهتن يف رقاهب
جيزه فذلك له ألن صوفها وشعرها ووبرها غريها كاللنب والنتاج وسواء كان الدين حاال أو مل يكن أو قام 
املرهتن ببيعه أو مل يقم كما يكون ذلك سواء يف اللنب قال الربيع وقد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم 

هنها فهو رهن معها وجيز ويكون معها مرهونا لئال خيتلط به ما حيدث من الصوف ألن ما حيدث للراهن ر
قال الشافعي وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزى عليها وأىب ذلك املرهتن فليس ذلك للمرهتن فإن كان 



ا وال نقص فيه عليها وهو ميلك منافعها رهنه منها ذكرنا فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها ألن إنزائها من منفعته
وإذا كان فيها ما يركب ويكرى مل مينع أن يكربه ويعلفه وإذا رهنه عبدا فأراد الرهن أن يزوجه أو أمة فأراد 

أن يزوجها فليس ذلك له ألن مثن العبد أو األمة ينتقص بالتزويج ويكون مفسدة هلا بينة وعهدة فيها 
أو أمة صغريين مل مينع أن يعذرمها ألن ذلك سنة فيهما وهو صالحهما وزيادة وكذلك العبد ولو رهنه عبدا 

يف أمثاهنما وكذلك لو عرض هلما ما حيتاجان فيه إىل فتح العروق وشرب الدواء أو عرض للدواب ما حتتاج 
بدواء أو به إىل عالج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب وما أشبهه مل مينعه وإن امتنع الراهن أن يعاجلها 

غريه مل جيرب عليه فإن قال املرهتن أنا أعاجلها وأحسبه على الراهن فليس ذلك له وهكذا إن كانت ماشية 
فجربت مل يكن للمرهتن أن مينع الراهن من عالجها ومل جيرب الراهن على عالجها وما كان من عالجها ينفع 

سحها بالقطران مسحا خفيفا أو بسعط اجلارية وال يضر مثل أن ميلحها أو يدهنها يف غري احلر بالزيت أو مي
أو الغالم أو ميرخ قدميه أو يطعمه سويقا قفارا أو ما أشبه هذا فتطوع املرهتن بعالجها به مل مينع منه ومل 

يرجع على الراهن به وما كان من عالجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق وشرب األدوية الكبار اليت قد تقتل 
ج العبد وال الدابة وإن فعل وعطبت صمن إال أن يأذن السيد له به وإذا كان الرهن أرضا فليس للمرهتن عال

 مل مينع الراهن من أن يزرعها الزرع 
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الذي يقلع قبل حمل احل  أو معه وفيما الينبت من الزرع قبل حمل احل  قوالن أحدمها أن مينع الراهن يف   
نزرعه دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد حمل احل  وإذا تعدى فزرعها قول من الجييز بيع األرض م

بغري إذن املرهتن ما ينبت فيها بعد حمل احل  مل يقلع زرعه حىت يأيت حمل احل  فإن قضاه ترك زرعه وإن بيعت 
أمر بقلعه األرض مزروعه فبلغت وفاء حقه مل يكن له قلع زرعه وإن مل تبلغ وفاء حقه إال بأن يقلع الزرع 

إال أن جيد من يشتريها منه حبقه على أن يقلع الزرع مث يدعه إن شاء متطوعا وهذا يف قول من أجاز بيع 
األرض مزروعه والقول الثاين المينع من زرعها حبال ومينع من غراسها وبنائها إال أن يقول أنا أقلع ما 

حيدث فيها عينا أو بئرا فإن كانت العني أو البئر أحدثت إذا جاء األجل فال مينعه وإذا رهنه األرض فأراد أن 
تزيد فيها أو التنقص مثنها مل مينع ذلك وإن كانت تنقص مثنها وال يكون فيما يقى منها عوض من نقص 
موضع البئر أو العني بأن يصري إذا كانا فيه أقل مثنا منه قبل يكونان فيه منعه وإن تعدى يف عمله فهو كما 



فن عليه حىت حيل احل  مث يكون القول فيه القول يف الزرع والغراس وهكذا كلما أراد أن قلت يف الزرع اليد
حيدث يف األرض املرهونة إن كان الينقصها مل مينعه وإن كان ينقصها منعه ما يبقى وال يكون ما أحدث 

كان ينقصه منعه وإذا فيها داخال يف الرهن إال أن يدخله الراهن فكان إذا أدخله مل ينقص الرهن مل مينعه وإن 
رهنه خنال مل مينعه أن يأبرها ويصرمها يعين يقطع جريدها وكرانيفها وكل شيء أنتفع به منها اليقتل النخل 
وال ينقص مثنه نقصا بينا ومينع ما قتل النخل وأضر به من ذلك وإن رهنه خنال يف الشربة منه خنالت فأراد 

ل أهل العلم بالنخل فإن زعموا أن األكثر لثمن األرض والنخل أن حتويلهن إىل موضع غريه وامتنع املرهتن سئ
يتركن مل يكن له حتويلهن وإن زعموا أن األكثر لثمن األرض والنخل أن حيول بعضهن ولو ترك مات ألهنن 
إذا كان بعضهن مع بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حىت يبقى فيها وماال يضر بعضه بعضا وإن 

و حول كله كان خريا لألرض يف العاقبة وأنه قد اليثبت مل يكن لرب األرض أن حيوله كله ألنه زعموا أن ل
قد اليثبت وإمنا له أن حيول منه ما النقص يف حتويله على األرض لو هلك كله وهكذا لو أراد أن حيول 

ل أو مها مل يترك مساقيه فإن مل يكن يف ذلك نقص النخل أو األرض ترك وإن كان فيه نقص األرض أو النخ
فإن كانت يف الشربة خنالت فقيل األكثر لثمن األرض أن يقطع بعضهن ترك الراهن وقطعه وكان مجيع 
النخلة املقطوعة جذعها ومجارها رهنا حباله وكذلك قلوهبا وما كان من جريدها لو كانت قائمة مل يكن 

 لرب النخلة قطعها وكان ما سوى ذلك من مثرها 
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وجريدها الذي لو كانت قائمة كان لرب النخلة نزعه من كرانيف وليف لرب النخلة خارجا من الرهن   
وإذا قلع منها شيئا فثبته يف األرض اليت هي رهن فهو رهن فيها ألن الرهن وقع عليه وإذا أخرجه إىل أرض 

نا أو يدعه حباله ولو قال املرهتن يف غريها مل يكن ذلك له إن كان له مثن وكان عليه أن يبيعه فيجعل مثنه ره
هذا كله للراهن اقلع الضرر من خنلك مل يكن ذلك عليه ألن ح  الراهن بامللك أكثر من ح  املرهتن بالرهن 
قال الشافعي وإذا رهنه أرضا الخنل فيها فأخرجت خنال فالنخل خارج من الرهن وكذلك ما نبت فيها ولو 

خرج قيل إن أدخله يف الرهن متطوعا مل يكن عليه قلعها بكل حال ألهنا تزيد قال املرهتن له اقلع النخل وما 
األرض خريا فإن قال ال أدخلها يف الرهن مل يكن عليه قلعها حىت حيل احل  فإن بلغت األرض دون النخل 

ألرض ح  املرهتن مل يقلع النخل وإن مل تبلغه قيل لرب النخل إما أن توفيه حقه مبا شئت من أن تدخل من ا



النخل أو بعضه وإما أن تقلع عنه النخل وإن فلس بديون الناس واملسألة حباهلا بيعت األرض بالنخل مث قسم 
الثمن على أرض بيضاء بال خنل وعلى ما بلغت قيمة األرض والنخل فأعطى مرهتن األرض ما أصاب األرض 

باألرض وهكذا مجيع الغراس  والغرماء وما أصاب النخل وهكذا لو كان هو غرس النخل أو أحدث بناء
والبناء والزرع ولو رهنه أرضا وخنال مث اختلفا فقال الراهن قد نبت يف هذه األرض حتل مل أكن رهنتكه 

وقال املرهتن ما نبت فيه إال ما كان يف الرهن أريه أهل العلم به فإن قالوا قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن 
ما نبت خارج من الرهن وال ينزع حىت حيل احل  مث يكون القول فيه كما كان القول قول الراهن مع ميينه و

وصفت فإن قالوا الينبت مثل هذا يف هذا الوقت مل يصدق وكان داخال يف الرهن اليصدق إال على ما 
يكون مثله وإذا ادعى أنه غراس البوساطة منبت سئلوا أيضا فإن كان ميكن أن يكون من الغراس ما قال فهو 

ن الرهن وإن مل يكن ميكن فهو داخل يف الرهن ولو كان ما اختلفا فيه بنيانا فإن كانت جائت عليه خارج م
مدة ميكن أن يكون يبىن يف مثلها حبال فالقول قول الراهن وإن كانت مل تأيت عليه مدة ميكن أن يكون يبىن 

كون بعض البناء فيها وبعض يف مثلها حبال فالبناء داخل يف الرهن وإن كانت جائت عليه مدة ميكن أن ي
الميكن أن يكون فيها كان البناء البناء الذي الميكن أن يكون فيها داخال يف الرهن والبناء الذي ميكن أن 

يكون فيها خارجا من الرهن مثل أن يكون جدار طوله عشرة أذرع ميكن أن يكون أساسه وقدر ذراع منه 
الرهن وإذا رهنه شجرا صغارا فكرب فهو رهن حباله ألنه  كان قبل الرهن وما فوق ذلك ميكن أن يكون بعد

 رهنه بعينه 
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وكذلك لو رهنه مثرا صغارا فبلغ كان رهنا حباله وإذا رهنه أرضا وخنال فانقطعت عينها أو اهندمت ودثر   
به على الراهن  مشرهبا مل جيرب الراهن أن يصلح من ذلك شيئا ومل يكن للمرهتن أن يصلحه على أن يرجع

كان الراهن غائبا أو حاضرا وإن أصلحه فهو متطوع بإصالحه وإن أراد إصالحه بشيء يكون صالحا مرة 
وفسادا أخرى فليس له أن يصلح به وعليه الضمان إن فسد به ألنه متعد مبا صنع منه وإذا رهنه عبدا أو أمة 

النفقة حىت يقضي هبا احلاكم على الغائب  فغاب الراهن أو مرض فأنف  عليهما فهو متطوع وال تكون له
وجيعلها دينا عليه ألنه الحيل أن متات ذوات األرواح بغري ح  وال حرج يف إماتت ما الروح فيه من أرض 

ونبات والدواب ذوات األرواح كلها كالعبيد إذا كانت مما تعلف فإن كانت سوائم رعيت ومل يؤمر بعلفها 



اوكت هزال وكان احل  حاال فللمرهتن أخذ الراهن ببيعها وإن كان احل  ألن السوائم هكذا تتخذ ولو تس
إىل أجل فقال املرهتن مروا الراهن بذحبها فيبيع حلومها وجلودها مل يكن ذلك على الراهن ألن اهلل عزوجل 

قد حيدث هلا الغيث فيحسن حاهلا به ولو أصاهبا مرض جرب أو غريه مل يكلف عالجها ألن ذلك قد يذهب 
ري العالج ولو أجدب مكاهنا حىت تبني ضررة عليها كلف رهبا النجعة هبا إذا كانت النجعة موجودة ألهناء بغ

إمنا تتخذ على النجعة ولو كان مبكاهنا عصم من عضاه متاسك هبا وإن كانت النجعة خريا هلا مل يكلف 
يصة أو غوداي فاستؤنيت مكاهنا صاحبها النجعة هبا ألهنا الهتلك على العصم ولو كانت املاشية أوارك أو مخ

فسأل املرهتن الراهن أن ينتجع هبا إىل موضع غريه مل يكن ذلك له على الراهن ألن املرض قد يكون من غري 
املرعى فإذا كان املرعى موجودا مل يكن عليه إبداهلا غريه وكذلك املاء وإن كان غري موجود كلف النجعة 

فها فإذا ارهتن الرجل العبد وشرط ماله رهنا كان العبد رهنا وما قبض من إذا قدر عليها إال أن يتطوع أن يعل
  ماله رهن وما مل يقبض خارجا من الرهن

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
يلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الل    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
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ضمان الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن ابن املسيب أن رسول اهلل  

لرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي صلى اهلل عليه وسلم قال اليغل  الرهن ا
أخربنا الثقة عن حيىي بن أيب أنيسة عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه 

وسلم مثله أو مثل معناه الخيالفه قال الشافعي وهبذا نأخذ وفيه دليل على أن مجيع ما كان رهنا غري مضمون 
رهتن ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال الرهن من صاحبه الذي رهنه فمن كان منه شيء على امل

فضمانه منه المن غريه مث زاد فأكد له فقال له غنمه وعليه غرمه وغنمه سالمته و زيادته وغرمه عطبه 
ارهتن من رجل خامتا  ونقصه فال جيوز فيه إال أن يكون ضمانه من مالكه المن مرهتنه أال ترى أن رجال لو

بدرهم يسوى درمها فهلك اخلامت فمن قال يذهب درهم املرهتن باخلامت كان قد زعم أن غرمه على املرهتن 
ألن درمهه ذهب به وكان الراهن بريئا من غرمه ألنه قد أخذ مثنه من املرهتن مث مل يغرم له شيئا وأحال ما 

اهلل تعاىل أعلم اليغل  الرهن اليستحقه املرهتن بأن يدع جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقوله و
الراهن قضاء حقه عند حمله وال يستح  مرهتنه خدمته وال منفعة فيه بإرهتانه إياه منفعته لراهن ألن النيب صلى 

اهلل عليه وسلم قال هو من صاحبه الذي رهنه ومنافعه من غنمه وإذا مل خيص رسول اهلل صلى اهلل عليه 
هنا دون رهن فال جيوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غري مضمون ألن األشياء التعدوا أن وسلم ر

تكون أمانة أوىف حكمها فما ظهر هالكه وخفي من اآلمانة سواء أو مضمونه فما ظهر هالكه وخفي من 
صاحبه دفعه املضمون سواء ولو مل يكن يف الرهن خرب يتبع ما جاز يف القياس إال أن يكون غري مضمون ألن 

غري مغلوب عليه وسلط املرهتن على حبسه ومل يكن له إخراجه من يديه حىت يوفيه حقه فيه فال وجه ألن 
يضمن من قبل أنه إمنا يضمن ما تعدى احلابس حببسه من غصب أو بيع عليه تسليمه فال يسلمه أو عارية 

س يف شيء من هذه املعاين فإذا رهن ملك اإلنتفاع هبا دون مالكها فيضمنها كما يضمن السلف والرهن لي
الرجل الرجل شيئا فقبضه املرهتن فهلك الرهن يف يدي القابض فال ضمان عليه واحل  ثابت كما كان قبل 

الرهن قال الشافعي اليضمن املرهتن وال املوضوع على يديه الرهن من الرهن شيئا إال فيما يضمنان فيه 
ا فيه فهما ضامنان وما مل يتعديا فالرهن مبنزلة األمانة فإذا دفع الراهن الوديعة واألمانات من التعدى فإن تعدي

 إىل املرهتن الرهن مث 
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سأله الراهن أن يرده إليه فامتنع املرهتن فهلك الرهن يف يديه مل يضمن شيئا ألن ذلك كان له وإذا قضى   
رهتن باحلوالة أو أبرأه املرهتن منه بأي وجه كان من الراهن املرهتن احل  أو أحاله به على غريه ورضي امل

الرباءه مث سأله الرهن فحبسه عنه وهو ميكنه أن يؤديه إليه فهلك الرهن يف يدي املرهتن فاملرهتن ضامن لقيمة 
الرهن بالغة ما بلغت إال أن يكون الرهن كيال أو وزنا يوجد مثله فيضمن مثل ما هلك يف يديه ألنه متعد 

إن كان رب الرهن آجره فسأل املرهتن أخذه من عند من آجره ورده إليه فلم ميكنه ذلك أو كان باحلبس و
الرهن غائبا عنه بعلم الراهن فهلك يف الغيبة بعد برأة الرهن من احل  وقبل متكن املرهتن أن يرده مل يضمن 

رهتن ألنه مل حيبسه ورده وكذلك لو كان عبدا فأبقى أو مجال فشرد مث برىء الراهن من احل  مل يضمن امل
ميكنه والصحيح من الرهن والفاسد يف أنه غري مضمون سواء كما تكون املضاربة الصحيحة والفاسدة يف أهنا 

غري مضمونه سواء ولو شرط الراهن على املرهتن أنه ضامن للرهن إن هلك كان الشرط باطال كما لو 
ا دفع الراهن الرهن على أن املرهتن ضامن فالرهن قارضه أو أودعه فشرط أنه ضامن كان الشرط باطال وإذ

فاسد وهو غري مضمون إن هلك وكذلك إذا ضاربه على أن املضارب ضامن فاملضاربه فاسدة غري مضمونه 
وكذلك لو رهنه وشرط له إن مل يأته باحل  إىل كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه 

على أن يرهنه أجنيب داره إن عجزت دار فالن عن حقه أو حدث فيها حدث وكذلك إن رهنه دارا بألف 
ينقص حقه ألن الدار اآلخره مرة رهن ومرة غري رهن ومرهونه مبا اليعرف ويفسد الرهن ألنه إمنا زيد معه 
شيء فاسد ولو كان رهنه داره بألف على أن يضمن له املرهتن داره إن حدث فيها حدث فالرهن فاسد ألن 

هن مل يرض بالرهن إال على أن يكون له مضمونا وإن هلكت الدار مل يضمن املرهتن شيئاالرا   

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن
 احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :

  
ت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهثب   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :



  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   : ( من شوال ستة  مع سقوط األيام وهو غريب  (

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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التعدي يف الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا دفع الرجل إىل الرجل متاعا له رهنا فليس له أن خيرجه من البلد الذي ارهتنه به  

إال بإذن سيده فإن أخرجه بغري إذن سيد املتاع فهلك فهو ضامن لقيمته يوم أخرجه ألنه يوم إذن تعدى فيه 
فإذا أخذت قيمته منه خري صاحب املتاع أن تكون قصاصا من حقه عليه أو تكون مرهونة حىت حيل ح  

الضمان وكان له قبضه  صاحب احل  ولو أخرجه من البلد مث رده إىل صاحبه ومل يفسخ الرهن فيه برء من
بالرهن فإن قال صاحب املتاع دفعته إليك وأنت عندي أمني فتغريت أمانتك بتعديك بإخراجك إياه فأنا 
تخرجه من الرهن مل يكن له إخراجه من الرهن وقيل إن شئت أن خترجه إىل عدل جتتمع أنت وهو على 

 يتعد بإخراجه فتغريت حاله عما كان عليه إذ الرضا به أخرجناه إال أن يشاء أن يقره يف يديه وهكذا لو مل
دفع الرهن إليه إما بسوء حال يف دينه أو إفالس ظهر منه ولو امتنع املرهتن يف هذه احلاالت من أن يرضى 
بعدل يقوم على يديه جرب على ذلك لتغريه عن حاله حني دفع إليه إذا أىب الراهن أن يقره يف يديه وإن مل 

له بالتعدي وال غريه مما يغري األمانه وسأل الراهن أن خيرج من يديه الرهن مل يكن ذلك يتغري املرهتن عن حا
له وهكذا الرجل يوضع على يديه الرهن فيتغري حاله عن األمانة فأيهما دعا إىل إخراج الرهن من يديه كان 

إىل إخراجه من يديه مل يكن له  له الراهن ألنه ماله أو املرهتن ألنه مرهون مباله ولو مل يتغري حاله فدعا أحدمها
ذلك إال باجتماعهما عليه ولو اجتمعا على اخراجه من يديه فأخرجاه مث أراد رب الرهن فسخ الرهن مل 

يكن له فسخه أو أراد املرهتن قبضه مل يكن له وإن كان أمينا ألن الراهن مل يرض أمانته وإذا دعوا إىل رجل 



فلهما وضعه على يدي من تراضيا به وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه قيل  بعينه فتراضيا به أو اثنني او أمرأة
هلما اجتمعا فإن مل يفعال اختار احلاكم األفضل من كل من دعا واحد منهما إليه إن كان ثقة فدفعه إليه وإن 

يه وإذا أراد مل يكن واحدا ممن دعوا إليه ثقة قيل ادعوا إىل غريه فإن مل يفعال اختار احلاكم له ثقه فدفعه إل
العدل الذي على يديه الرهن الذي هو غري الراهن واملرهتن رده بال عله أو لعلة واملرهتن والراهن حاضران فله 
ذلك وال جيرب على حبسه وإن كانا غائبني أو أحدمها مل يكن له إخراجه من يدي نفسه فإن فعل بغري أمر 

خرجه من يديه وذلك أن يبدو له سفر أو حيدث له احلاكم فهلك ضمن وإن جاء احلاكم فإن كان له عذر أ
وإن كان مقيما شغل أو علة وإن مل يكن له عذر أمره حببسه إن كانا قريبا حىت يقدما أو يوكال فإن كانا 

 بعيدا مل أر عليه أن يضطره 
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نفسه حببسه وإال أخرجه إىل إىل حبسه وإمنا هي وكاله وكل هبا بال منفعة له فيها ويسأله ذلك فإن طابت   
عدل وغريه وتعدى العدل املوضوع على يديه الرهن يف الرهن وتعدى املرهتن سواء يضمن مما يضمن منه 

املرهتن إذا تعدى فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى املرهتن و الرهن موضوع على يدي العدل 
ه على يدي العدل برىء من الضمان كما يربأ منه لو فأخرج الرهن ضمن حىت يرده على يدي العدل فإذا رد

رده إىل الراهن ألن العدل وكيل الراهن وإذا أعار املوضوع على يديه الرهن فهلك فهو ضامن ألنه متعد 
والقول يف قيمته قوله مع ميينه فإن قال كان الرهن لؤلؤة صافية وزهنا كذا قيمتها كذا قومت بأقل ما تقع 

نا وأردئه فإن كان ما ادعى مثله أو أكثر قبل قوله وإن ادعى ما اليكون مثله مل يقبل قوله عليه تلك الصفة مث
وقومت تلك الصفة على أقل ما تقع عليه مثنا وأردئه يغرمه مع ميينه وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إىل غريه 

وإن كان من أسند ذلك إليه  كان أليهما شاء إخراجه ألهنما رضيا أمانته ومل جيتمعا على الرضا بأمانة غريه
إذا غاب أو عند موته ثقة وجيتمعان على من تراضيا أو ينصب هلما احلاكم ثقة كما وصفت وإذا مات 

املرهتن فإن كان ورثته بالغني قاموا مقامهخ وإن كان فيهم صغري قام الوصي مقامه وإن مل يكن وصي ثقة 
  قام احلاكم مقامه يف أن يصري الرهن على يدي ثقة

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء
 مع 



  
سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

  القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال  
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   تعاىل وقال (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل ( :  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
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بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه    



لشافعي رمحه اهلل وإذا ارهتن الرجل من الرجل العبد وشرط عليه أن له إذ حل حقه أن يبيعه ملن جيز له قال ا 
بيعه إال بأن حيضر رب العبد أو يوكل معه وال يكون وكيال بالبيع لنفسه فإن باع لنفسه فالبيع مردود بكل 

ده بينة أن يأمر رب العبد أن يبيع حال ويأيت احلاكم حىت يأمر من يبيع وحيضره وعلى احلاكم إذا ثبت عن
فإن إمتنع أمر من يبيع عليه وإذا كان احل  إىل أجل فتعدى املوضوع على يديه الرهن فباعه قبل حمل احل  
فالبيع مردود وهو ضامن لقيمته إن فات وال يكون الدين حاال كان البائع املرهتن أو عدل الرهن على يديه 

ع له وكذلك لو تعدى بأمر الراهن ولو كان الرهن على يدي عدل الح  له وال حيل احل  املؤجل بتعدي بائ
يف املال ووكله الراهن واملرهتن ببيعه كان له أن يبيعه مامل يفسخا وكالته وأيهما فسخ وكالته مل يكن له البيع 

الرهن بإذن بعد فسخ الوكالة وببيع احلاكم على الراهن إذا سأل ذلك املرهتن وإذا باع املوضوع على يديه 
الراهن واملرهتن واحلاكم بالبيع مبا اليتغابن أهل البصر به فالبيع مردود وكذلك إن باع احلاكم بذلك فبيعه 
مردود وإذا باع مبا يتغابن الناس مبثله بإذن الراهن واملرهتن بالبيع فالبيع الزم وإن وجد أكثر مما باع به ولو 

من يزيده قبل الزيادة ورد البيع فإن مل يفعل فبيعه مردود ألنه قد  باع بشيء جيوز فلم يفارق بيعه حىت يأتيه
باع له بشيء قد وجد أكثر منه وله الرد وإذا حل احل  وسأل الراهن بيع الرهن وأىب ذلك املرهتن أو املرهتن 

لرهن على وأىب الراهن أمرمها احلاكم بالبيع فإن امتنعا أمر عدال فباع وإذا أمر القاضي عدال فباع أو كان ا
يدي غري املرهتن فباع بأمر الراهن واملرهتن فهلك الثمن مل يضمن البائع شيئا من الثمن الذي هلك يف يديه 

وإن سأل املوضوع على يديه الرهن البائع أجر مثله مل يكن له ألنه كان متطوعا بذلك كان ممن يتطوع مثله 
كان جيد عدال يبيع إذا أمره متطوعا أن جيعل أو اليتطوع وال يكون له أجر إال بشرط وليس للحاكم إن 

لغريه أجرا وإن كان عدال يف بيعه ويدعو الراهن واملرهتن بعدل وأيهما جاءه بعدل يتطوع ببيع الرهن أمره 
ببيعه وطرح املؤنه وإن مل جيده استأجر على الرهن من يبيعه وجعل أجره يف مثن الرهن ألنه من صالح الرهن 

راهن أو املرهتن وإذا تعدى البائع حببس الثمن بعد قبضه إياه أو باعه بدين فهرب املشتري إال أن يتطوع به ال
أو ما أشبه هذا ضمن قيمة الرهن قال أبو يعقوب وأبو حممد عليه يف حبس الثمن مثله ويف بيعه بالدين قيمته 

فيه وفاء حقه حاص غرماء قال الشافعي وإذا بيع الرهن فاملرهتن أوىل بثمنه حىت يستوىف حقه فإن مل يكن 
 الراهن مبا بقي من ماله غري مرهون وإذا أراد أن حياصهم قبل 
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أن يباع رهنه مل يكن له ذلك ووقف مال غرميه حىت يباع رهنه مث حياصهم مبا فضل عن رهنه وإن هلك   
رهن لرجل فهلك مثنه فثمنه من رهنه قبل أن يباع أو مثنه قبل أن يقبضه حاصهم جبميع رهنه وإذا بيع ال

الراهن حىت يقبضه املرهتن وهكذا لو بيع ما لغرمائه بطلبهم بيعه فوقف ليحسب بينهم فهلك هلك من مال 
املبيع عليه ومن غرمائه وهو من مال البيع عليه حىت يستوىف غرماؤه وإذا رهن الرجل دارا بألف فمات 

عها فبيعت من رجل بألف فهلكت األلف يف يدي العدل الذي الراهن فطلب املرهتن بيعها فأمر احلاكم ببي
أمره احلاكم بالبيع وجاء رجل فاستح  الدار على امليت اليضمن احلاكم وال العدل من األلف اليت قبض 

العدل شيئا هبالكها يف يده ألنه أمني وأخذ املستح  الدار وكانت ألف املرهتن يف ذمة الراهن مىت وجد ماال 
ألف املشتري يف ذمة الراهن ألهنا أخذت بثمن مال له فلم يسلم له املال فمىت وجد له ماال  أخذها وكذلك

أخذها وعهدته على امليت الذي بيعت عليه الدار وسواء كان املبيعة عليه الدار الجيد شيئا غري الدار أو 
مره من العهدة بسبيل قال موسرا يف أن العهدة عليه كهي عليه لو باع على نفسه وليس الذي بيع له الرهن بأ

الشافعي وبيع الرباع واألرضني واحليوان وغريها من الرهون سواء إذا سلط الراهن واملرهتن العدل الذي 
الح  له يف الرهن على بيعها باع بغري أمر السلطان قال الشافعي ويتأىن بالرباع واألرضني للزيادة أكثر من 

غابن الناس مبثله جاز بيعه وإن باع مباال يتغابن الناس مبثله مل جيز وكذلك تأنيه بغريها فإن مل يتأىن وباع مبا يت
لو تأىن فباع مبا يتغابن الناس مبثله مل جيز وإن باع مبا يتغابن الناس مبثله جاز ألنه قد متكنه الفرصة يف عجلته 

يوان وغري ما يفسد فأما البيع وقد يتأىن فيحاىب يف البيع والتأين بكل حال أحب إيل يف كل شيء بيع غري احل
احليوان ورطب الطعام فال يتأىن به وإذا باع العدل املوضوع على يديه الرهن الرهن وقال قد دفعت مثنه إىل 
املرهتن وأنكر ذلك املرهتن فالقول قول املرهتن وعلى البائع البينه بالدفع ولو باعه مث قال هلك الثمن من يدي 

ه الدفع ولو قيل له بع ومل يقل له بع بدين فباع بدين فهلك الدين كان كان القول قوله فيما اليدعى في
ضامنا ألنه تعدى يف البيع وكذلك لو قال له بع بدراهم واحل  دراهم فباع بدنانري أو كان احل  دنانري فقيل 

بيع تعد  له بع بدنانري فباع بدراهم فهلك الثمن كان له ضامنا وإن مل يهلك فالبيع يف هذا كله مفسوخ ألنه
وال ميلك مال رجل خبالفه ولو اختلف عليه الراهن واملرهتن فقال الراهن بع بدنانري وقال املرهتن بع بدراهم 
مل يكن له أن يبيع بواحد منهما حل  املرهتن يف مثن الرهن وح  الراهن يف رقبته ومثنه وجاء احلاكم حىت 

 يأمره أن يبيع بنقد البلد مث 
   
 



 1018 :صفحة 
 

صرفه فيما الرهن فيه إن كان دنانري أو دراهم ولو باع بعد اختالفهما مبا الرهن به كان ضامنا وكان البيع ي  
مردودا ألن لكليهما حقا يف الرهن ولو باع على األمر األول ومل خيتلفا بعد عليه مبا احل  به كان البيع جائزا 

يع جائزا وكان ضامنا إن هلك مثنه وإمنا أجزت ولو بعث بالرهن إىل بلد فبيع فيه واستوىف الثمن كان الب
البيع ألنه مل يتعد يف البيع إمنا تعدى يف اخراج املبيع فكان كمن باع عبدا فأخرج مثنه فيجوز البيع بإذن 

 سيده ويضمن مثنه بإخراجه بال أمر سيده 
رهن الرجلني الشيء الواحد    
عبد رجال وقبضه املرهتن منهما فالرهن جائز فإن رهناه معا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا رهن الرجالن ال 

مث أقبضه أحدمها العبد ومل يقبضه اآلخر فالنصف املقبوض مرهون والنصف غري املقبوض غري مرهون حىت 
يقبض فإذا قبض كان مرهونا وإذا أبرأ املرهتن أحد الراهنني من حقه أو أقتضاه منه فالنصف الذي ميلكه 

خارج من الرهن والنصف الباقي مرهون حىت يربأ راهنه من احل  الذي فيه وهكذا كل ما  الربىء من احل 
رهناه معا عبدا كان أو عبيدا أو متاعا أو غريه وإذا رهناه عبدين رهنا واحدا فهو كالعبد الواحد فإن تراضى 

يفك له العبد الذي  الراهنان بأن يصري أحد العبدين رهنا ألحدمها واآلخر لآلخر فقضاه أحدمها وسأل أن
صار إليه مل يكن ذلك له ونصف كل واحد من العبدين خارج من الرهن والنصف اآلخر يف الرهن ألهنما 
دفعا الرهن صفقة فكل واحد من الرهنني مرهون النصف عن كل واحد منهما فليس هلما أن يقتسماه عليه 

ما الرهنا الرهن خارج من الرهن فلو وال خيرجان حقه من نصف واحد منهما إىل غريه وحظ القاضي منه
كان كل واحد منهما رهنه أحد العبدين على االنفراد مث تقارا يف العبدين فصار الذي رهنه عبد اهلل ملكا 
لزيد والذي رهنه زيد ملكا لعبداهلل فقضاه عبد اهلل وسأله فك عبده الذي رهنه زيد ألنه صار له مل يكن 

ه فصار لزيد خارج من الرهن وعبد زيد الذي صار له مرهون حباله حىت ذلك له وعبد عبد اهلل الذي رهن
يفتكه زيد ألن زيدا رهنه وهو ميلكه فال خيرج من رهن زيد حىت يفتكه زيد أو يربأ زيد من احل  الذي فيه 
ولو كان عبدان بني رجلني فرهنامها رجال فقاال مبارك رهن عن حممد وميمون رهن عن عبد اهلل كانا كما 

ال وأيهما أدى فك له العبد الذي رهن بعينه ومل يفك له شيء من غريه ولو كانت املسألة حباهلا وزادا فيها قا
شرطا أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أي العبدين شاء كان الرهن 

 مفسوخا ألن كل واحد منهما مل جيعل احل  
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 رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منهما يف شرط صاحبه مرهون مرة على الكمال وخارج من حمضا يف  
الرهن بغري براءة من راهنه جبميع احل  ولو كانت املسألة حباهلا وشرط له الراهنان أنه إذا قضى أحدمها ما 

ون خارجا من الرهن عليه فال يفك له رهنه حىت يقي اآلخر ما عليه كان الشرط فيه باطال ألن احل  أن يك
إذا مل يكن فيه رهن غريه وأن اليكون رهنا إال بأمر معلوم الأن يكون مرهونا بأمر غري معلوم وشرط فيه 
مرة أنه رهن بشيء غري معلوم على املخاطرة فيكون مرة خارجا من الرهن إذا قضيا معا وغري خارج من 

وقد كانا رهنني متفرقني ولو كانت املسألة حباهلا  الرهن إذا مل يقضي أحدمها وال يدرى ما يبقى على اآلخر
فتشارطوا أن أحدمها إذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج الرهنان معا وكان ما يبقى من املال بغري 
رهن كان الرهن فاسدا ألهنما يف هذا الشرط رهن مرة واحدمها خارج من الرهن أخرى بغري عينه ألين 

أيهما يبقى الدين ولو رهن رجل رجال عبدا إىل سنة على أنه إن جاءه باحل  إىل الأدري أيهما يؤدي وعلى 
سنة وإال فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسدا وكذلك لو رهنه عبدا على أنه إن جاءه حبقه عند حمله 

ه داخل وإال خرج العبد من الرهن وصارت داره رهنا مل تكن الدار رهنا وكان الرهن يف العبد مفسوخا ألن
يف الرهن مرة وخارج منه أخرى بغري براءه من احل  الذي فيه ولو رهنه رهنا على أنه إن جاءه باحل  وإال 

  فالرهن له بيع فالرهن مفسوخ ألنه شرط أنه رهن يف حال وبيع يف أخرى
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك

  نقل حيتاج إىل
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  



كقوله اهلل تعاىل   يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأما إذا مل  (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

عرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن ال    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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رهن الشيء الواحد من رجلني    
رمحه اهلل تعاىل وإذا رهن الرجل العبد من رجلني مباءة فنصفه مرهون لكل واحد منهما قال الشافعي  

خبمسني فإذا دفع إىل أحدمها مخسني فهي له دون املرهتن معه ونصف العبد الذي كان مرهونا عن القاضي 
نصف منهما خارج من الرهن وكذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت الرباءة له تامة دون صاحبه وكان 

العبد خارجا من الرهن ونصفه مرهونا وإذا دفع إليهما معا مخسني أو تسعني فالعبد كله مرهون مبا بقي هلما 
الخيرج منه شيء من الرهن حىت يستويف أحدمها مجيع حقه فيه فيخرج حقه من الرهن أو يستوفيا معا 

ا يكون الرجالن يشتريان العبد فيجدان فتخرج حقوقهما معا واألثنان الراهنان واملرهتنان خيالفان الواحد كم
به عيبا فرييد أحدمها الرد بالعيب واآلخر التمسك بالشراء فيكون ذلك هلما ولو كان املشتري واحدا فأراد 

 رد نصف العبد وإمساك نصفه مل يكن له ذلك 



رهن العبد بني الرجلني    
جل أن يرهنه رجلني مبائة فرهنه هبا ووكل قال الشافعي رمحه اهلل وإذا كان العبد بني الرجلني فأذنا لر 

املرهتنان رجال يقبض حقهما فأعطاه الراهن مخسني على أهنا ح  فالن عليه فهي من ح  فالن ونصف العبد 
خارج من الرهن ألن كل واحد منهما مرهتن نصفه فسواء ارهتنا العبد معا أو احدمها نصفه مث اآلخر نصفه 

ا دون اآلخر ولو دفعها إىل وكيلهما ومل يسمي ملن هي مث قال هي لفالن بعده وهكذا لو دفعها إىل أحدمه
فهي لفالن فإن قال هذه قضاء مما علي ومل يدفعها الوكيل إىل واحد منهما مث قال ادفعها إىل أحدمها كانت 

أن يأخذ  للذي أمره أن يدفعها إليه وإن دفعها الوكيل إليهما معا فأخذاها مث قال هي لفالن مل يكن ألحدمها
من اآلخر ما قبض من مال غرميه أال ترى أنه لو وجد لغرميه ماال فأخذه مل يكن لغرميه إخراجه من يديه وإذا 

كان املرهتن عاملا بأن العبد لرجلني وكان الرهن على بيع مل يكن له خيار يف نقض البيع وإن افتك املرهتن 
حدمها أن يفتك دون اآلخر وال خيار للمرهتن وإن ح  أحدمها دون اآلخر كما لو رهنه رجالن عبدا كان أل

كان املرهتن جاهال أن العبد إلثنني فقضاه الغرمي ما قضاه جمتمعا فال خيار له وإن قضاه عن أحدمها دون 
اآلخر ففيها قوالن أحدمها أن له اخليار يف نقض البيع ألن العبد إذا مل يفك إال معا كان خريا للمرهتن 

ألن العبد مرهون كله واهلل أعلم واآلخر الخيار له   

 ID ' '   سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
   
 

 1021 :صفحة 
 
   
رهن الرجل الواحد الشيئني    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا رهن الرجل الرجل عبدين أو عبدا ودارا أو عبدا ومتاعا مبائة فقضاه  

ن شيئا قيمته من الرهن أقل من نصف الرهن أو نصفه مل يكن ذلك له وال مخسني فأراد أن خيرج من الره
خيرج منه شيئا حىت يوفيه آخر حقه وهكذا لو رهنه دنانري أو دراهم أو طعاما واحدا فقضاه نصف حقه 

فأراد أن خيرج نصف الطعام أو الدنانري أو الدراهم أو أقل من الدراهم مل يكن ذلك له وال يفك من الرهن 
ا إال معا ألنه قد يعجل بالقضاء التماس فك مجيع الرهن أو موضع حاجته منه ولو كان رجالن رهنا معا شيئ



شيئا من العروض كلها العبيد أو الدور أو األرضني أو املتاع مبائة فقضاه أحدمها ما عليه فأراد القاضي 
صف الرهن مل يكن له ذلك وكان والراهن معه الذي مل يقض أن خيرج عبدا من ألئك العبيد قيمته أقل من ن

عليه أن يكون نصيبه رهنا حىت يستويف املرهتن آخر حقه ونصيب كل واحد مما رهنا خارج من الرهن وذلك 
نصيب الذي قضى حقه ولو كان ما رهنا دنانري أو دراهم أو طعاما سواء فقضاه أحدمها ما عليه فأراد أن 

ما آخذ منك بال قيمة فذلك له وال يشبه اإلثنان يف الرهن يأخذ نصف الرهن وقال الذي أدع يف يديك مثل 
يف هذا املعىن الواحد فإذا رهنا الذهب والفضة والطعام الواحد فأدى أحدمها ورضي شريكه مقامسته كان 

على املرهتن دفع ذلك إليه ألنه قد برئت حصته كلها من الرهن وأن ليس يف حصته إشكال إذ ما أخذ منها 
الحتتاج إىل أن تقوم بغريها وال جيوز أن حيبس رهن أحدمها وقد قضى ما فيه برهن آخر مل كما بقي وأهنا 

يقض ما فيه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبدا لإلذن فإن مل يسم بكم 
وز حىت يسمي مالك العبد يرهنه أو مسى شيئا يرهنه فرهنه بغريه وإن كان أقل قيمة منه مل جيز الرهن وال جي

ما يرهنه به ويرهنه الراهن مبا مسى أو بأقل منه مما أذن له به كان أذن له أن يرهنه مبائة دينار فرهنه خبمسني 
ألنه قد أذن له باخلمسني وأكثر ولو رهنه مبائة دينار ودينار مل جيز من الرهن شيء وكذلك لو أبطل املرهتن 

ائة مل جيز وكذلك لو أذن له أن يرهنه مبائه دينار فرهنه مبائة درهم مل جيز حقه من الرهن فيما زاد على امل
الرهن كما لو أمره أن يبيعه مبائة درهم فباعه مبائة دينار أو مبائة شاة مل جيز البيع للخالف ولو قال املرهتن قد 

خبمسني دينارا أو مائة درهم أذنت له أن يرهنه فرهنه مبائة دينار وقال مالك العبد ما أذنت له أن يرهنه إال 
 كان القول قول رب 
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العبد مع ميينه والرهن مفسوخ ولو أذن له أن يرهنه مبائة دينار فرهنه هبا إىل أجل وقال مالك العبد مل آذن   
نت له له إال على أن يرهنه هبا نقدا كان القول قول مالك العبد مع ميينه والرهن مفسوخ وكذلك لو قال أذ

أن يرهنه إىل شهر فرهنه إىل شهر ويوم كان القول قوله مع ميينه والرهن مفسوخ ولو قال أرهنه مبا شئت 
فرهنه بقيمته أو أقل أو أكثر كان الرهن مفسوخا ألن الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع ألنه أذن له أن جيعله 

قبل ضمانه ولو قال أرهنه مبائة دينار فرهنه هبا  مضمونا يف عن  عبده فال جيوز أن يضمن عن غريه إال ما علم
إىل سنة فقال أردت أن يرهنه نقدا كان الرهن مفسوخا ألن له أن يأخذه إذا كان احل  يف الرهن نقدا 



بافتداء الرهن مكانه وكذلك لو رهنه باملائة نقدا فقال أذنت له أن يرهنه باملائة إىل وقت يسميه كان القول 
خ ألنه قد يؤدي املائة على الرهن بعد سنة فيكون أيسر عليه من أن تكون حالة والجيوز قوله والرهن مفسو

إذن الرجل للرجل بأن يرهن عبده حىت يسمي ما يرهنه به واألجل فيما يرهنه به وهكذا لو قال رجل لرجل 
ا كان ما كان لك على فالن من ح  فقد رهنتك به عبدي هذا أو داري فالرهن مفسوخ حىت يكون علم م

له على فالن والقول قوله أبدا وكل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمني فيه ولو علم ماله على فالن فقال 
لك أي مايل شئت رهن وسلطه على قبض ما شاء منه فقبضه كان الرهن مفسوخا حىت يكون معلوما 

قد رهنتك أي مايل شئت فقبضه  ومقبوضا بعد العلم ال أن يكون اخليار إىل املرهتن وكذلك لو قال الراهن
أال ترى أن الراهن لو قال أردت أن أرهنك داري وقال املرهتن أردت أن أرهتن عبدك أو قال الراهن إخترت 
أن أرهنك عبدي وقال املرهتن اخترت أن ترهنين دارك مل يكن الرهن وقع على شيء يعرفانه معا ولو قال 

بل ما أردت مل تكن الدار رهنا حىت جيدد له بعد ما يعلماهنا معا أردت أن أرهنك داري فقال املرهتن فأنا أق
فيها رهنا ويقبضه إياه وإذا أذن له أن يرهن عبده بشيء مسمى فلم يقبضه املرهتن حىت رجع الراهن يف الرهن 

ن مل يكن له أن يقبضه إياه وإن فعل فالرهن مفسوخ قال الشافعي ولو أذن له مث فأقبضه إياه أراد فسخ الره
مل يكن ذلك له وإن أراد اآلذن أخذ الراهن بافتكاكه فإن كان احل  حاال كان له أن يقوم بذلك عليه ويبيع 
يف ماله حىت يويف الغرمي حقه وإن مل يرد ذلك الغرمي أن يسلم ما عنده من الرهن وإن كان أذن له يرهنه إىل 

ذلك له كما كان يف احلال األولأجل مل يكن له أن يقوم عليه إىل حمل األجل فإذا حل األجل ف   

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله 
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اإلذن باألداء عن الراهن    
لى قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ولو أدى الدين احلال أو الدين املؤجل بإذنه رجع به اآلذن يف الرهن ع 

الراهن حاال ولو أداه بغري إذنه حاال كان الدين أو مؤجال كان متطوعا باألداء ومل يكن له الرجوع به على 
الراهن ولو اختلفا فقال الراهن الذي عليه احل  أديت عين بغري أمري وقال اآلذن له يف الرهن قد أديت عنك 



  وألن املؤدى عنه يريد أن يلزمه ماال يلزمه إال بأمرك كان القول قول الراهن املؤدي عنه ألنه الذي عليه احل
بإقراره أو ببينة تثبت عليه ولو شهد املرهتن الذي أدى إليه احل  على الراهن الذي عليه احل  أن مالك 

العبداآلذن له يف الرهن أدى عنه بأمره كانت شهادته جائزه وحيلف مع شهادته إذا مل يب  من احل  شيء 
صاحب احل  إىل نفسه وال يدفع عنها فأرد شهادته له وكذلك لو كان بقي من احل   وليس ههنا شيء جيره

شيء فشهد صاحب احل  املرهتن للمؤدى إليه أنه أدى بإذن الراهن الذي عليه احل  جازت شهادته له وكان 
العبد أذنت  يف املعىن األول ولو أذن الرجل أن يرهن عبدا له بعينه فرهن عبدا له آخر مث اختلفا فقال مالك

لك أن ترهن ساملا فرهنت مباركا وقال الراهن ما رهنت إال مباركا وهو الذي أذنت يل به فالقول قول 
مالك العبد ومبارك خارج من الرهن ولو اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن ساملا مبائة حالة فرهنه هبا وقال 

لقول قوله والرهن مفسوخ ألنه قد يأذن يف مالك العبد أمرتك أن ترهنه من فالن فرهنته من غريه كان ا
الرجل الثقة حبسن مطالبته وال يأذن يف غريه وكذلك لو قال له بعه من فالن مبائة فباعه من غريه مبائة أو 

أكثر مل جيز بيعه ألنه أذن له يف بيع فالن ومل يأذن له يف بيع غريه وإذا أذن الرجل لرجل أن يرهن عبده فالنا 
رهن ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحد منهما على االنفراد وعلم أيهما رهنه أوال فالرهن وأذن آلخر أن ي

األول جائز واآلخر مفسوخ وإن تداعيا املرهتنان يف الرهن فقال أحدمها رهين أول وقال اآلخر رهين أول 
وكذبا اآلخر وصدق كل واحد منهما الذي رهنه أو كذبه أو صدق الراهنان املأذون هلما بالرهن أحدمها 

فال يقبل قول الراهنني وال شهادهتما حبال ألهنما جيران إىل أنفسهما ويدفعان عنها أما ما جيران إليها فالذي 
يدعي أن رهنه صحيح جير إىل نفسه جواز البيع على الراهن وأن يكون مثن البيع يف الرهن ما كان الرهن 

فأن يقول رهين آحر فيدفع أن يكون ملالك الرهن  قائما دون ماله سواه وأما الذي يدفع أن رهنه صحيح
اآلذن له يف الرهن أن يأخذه بافتكاك الرهن وإن تركه الغرمي وإن صدق مالك العبد املرهون أحد الغرميني 

 فالقول قوله ألن الرهن ماله ويف ارهتانه نقص 
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أي الرهنني أوال فال رهن يف العبد ولو كان العبد  عليه ال منفعة له وإن مل يعلم ذلك مالك العبد ومل يدر  
املرهون حني تنازعا يف أيديهما معا أو أقام كل واحد منهما بينة أنه كان يف يده ومل توقف البينتان وقتا يدل 
على أنه كان رهنا يف يد أحدمها قبل اآلخر فال رهن وإن وقتت وقتا يدل على أنه كان رهنا ألحدمها قبل 



رهنا للذي كان يف يديه أوال وأي املرهتنني أراد أن احلف له اآلخر على دعواه احلفته له وإن اآلخر كان 
اراد أن احلف هلما املالك أحلفته على علمه وإن أراد أو احدمها أن احلف له راهنه مل احلفه ألنه لو أقر 

لني وأقر لكل واحد منهما بشيء أو ادعاه مل ألزمه إقراره ومل آخذ له بدعواه ولو أن رجال رهن عبده رج
بقبضه كله بالرهن فادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه ومل يقم لواحد 

منهما ببينة على دعواه وليس الرهن يف يدي واحد منهما فصدق الراهن أحدمها بدعواه فالقول قول الراهن 
بينة للذي زعم الراهن أن رهنه كان آخرا بأن رهنه  وال ميني عليه للذي زعم أن رهنه كان آخرا ولو قامت

كان أوال كانت البينة أوىل من قول الراهن ومل يكن على الراهن أن يعطيه رهنا غريه وال قيمة رهن ولو أن 
الراهن أنكر معرفة أيهما كان أوال وسأل كل واحد منهما ميينه وادعى علمه أنه كان أوال أحلف باهلل ما 

أوال وكان الرهن مفسوخا وكذلك لو كان يف أيديهما معا ولو كان يف يد أحدمها دون  يعلم أيهما كان
اآلخر وصدق الراهن الذي ليس الرهن يف يديه كان فيها قوالن أحدمها أن القول قول الراهن كان احل  

من ح   الذي أقر له الراهن يف العبد أقل من ح  الذي زعم أن رهنه كان آخرا أو أكثر ألن ذمته التربأ
الذي أنكر أن يكون رهنه آخرا وال تصنع كينونة الرهن ههنا يف يده شيئا ألن الرهن ليس ميلك بكينونته يف 

  يده واآلخر أن القول قول الذي يف يديه الرهن ألنه ميلك بالرهن مثل ما ميلك املرهتن غريه
 ID ' '   م وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إما أنه  :

 ملا ثبت 
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   سا وأنت تريد األيامسرت مخ :  صمت  :أو .
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  



على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
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الرسالة يف الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا دفع الرجل إىل الرجل متاعا فقال له ارهنه عند فالن فرهنه عنده فقال  

الدافع إمنا أمرته أن يرهنه عندك بعشرة وقال املرهتن جاءين برسالتك يف أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها 
لرسول واملرسل وال أنظر إىل قيمة الرهن ولو صدقه الرسول فقال قد قبضت فكذبه الرسول فالقول قول ا

منك عشرين ودفعتها إىل املرسل وكذبه املرسل كان القول قول املرسل مع ميينه ما أمره إال بعشره وال دفع 
رسل إليه إال هي وكان الرهن بعشرة وكان الرسول ضامنا للعشرة اليت أقر بقبضها مع العشرة اليت أقر امل

بقبضها ولو دفع إليه ثوبا فرهنه عند رجل وقال الرسول أمرتين برهن الثوب عند فالن بعشرة فرهنته وقال 
املرسل أمرتك أن تستلف من فالن عشرة بغري رهن ومل آذن لك يف رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب 

فا يف عبدي فالن وقال الرسول بل والعشرة حالة عليه ولو كانت املسألة حباهلا فقال أمرتك بأخذ عشرة سل
يف ثوبك هذا أو عبدك هذا العبد غري الذي أقر به اآلمر فالقول قول اآلمر والعشرة حالة عليه وال رهن فيما 

رهن به الرسول وال فيما أقر به اآلمر ألنه مل يرهن إال أن جيددا فيه رهنا ولو كانت املسألة حباهلا فدفع 
ذي أقر اآلمر أنه أمره برهنه كان العبد مرهرنا والثوب الذي أنكر اآلمر أنه أمره املأمور الثوب أو العبد ال

برهنه خارجا من الرهن ولو أقام املرهتن البينة أن األمر برهن الثوب وأقام اآلمر البينة أنه أمر برهن العبد دون 
رهتن وأجزت له ما أقام عليه الثوب ومل يرهن املأمور العبد أو أنه هنى عن رهن الثوب كانت البينة بينة امل

البينة رهنا ألين إذا جعلت بينتهما صادقة معا مل تكذب إحدامها األخرى ألن بينة املرهتن بأن رب الثوب 
أمره برهنه قد تكون صادقة بال تكذيب لبينة الراهن أنه هنى عن رهنه وال أنه أمر برهن غريه ألنه قد ينهى 

 ينفسخ ذلك الرهن وينهى عن رهنه قبل يرهن مث يأذن فيه فإذا رهنه عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن فال
فال يفسخ ذلك الرهن فإذا كانتا صادقتني حبال مل حيكم هلما حكم املتضادتني اللتني التكونان أبدا إال 

وإحدامها كاذبة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا رهن الرجل الرجل عبدا مبائة ووضع الرهن على يدي 



على أنه إن حدث يف الرهن حدث ينقص مثنه من املائة أو فات الرهن أو تلف فاملائة مضمونة على  عدل
أجنيب أو ما نقص الرهن مضمون على أجنيب أو على الذي على يديه الرهن حىت يستويف صاحب احل  رهنه 

 أو يضمن املوضوع على يديه الرهن أو أجنيب ما نقص الرهن كان الضمان يف 
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ذلك كله ساقطا ألنه الجيوز الضمان إال بشيء معلوم أال ترى أن الرهن إن وىف مل يكن ضامنا لشيء وإن   
نقص ضمن يف شرطه فيضمن مرة دينارا ومرة مائيت دينار ومرة مائة ههذا ضمان مرة وال ضمان أخرى 

رجال رهنا مبائة وضمن له رجل وضمان غري معلوم وال جيوز الضمان حىت يكون بأمر معلوم ولو رهن رجل 
املائة عن الراهن كان الضمان له الزما وكان للمضمون له أن يأخذه بضمانه دون الذي عليه احل  وقيل 

يباع الرهن وإذا كان لرجل على رجل ح  إىل أجل فزاده يف األجل على أن يرهنه رهنا فرهنه إياه فالرهن 
 مفسوخ والدين إىل أجله األول 

هن وورثة املرهتن تداعي الرا   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا مات املرهتن وادعى ورثته يف الرهن شيئا فالقول قول الراهن وكذلك  
القول قوله لو كان املرهتن حيا فاختلفا وكذلك قول ورثة الراهن وإذا مات املرهتن فادعى الراهن أو ورثته 

نة فالقول قول ورثة الذي له احل  إذا عرف لرجل حقا أبدا فهو أن امليت أقتضى حقه أو أبرأه منه فعليهم البي
الزم ملن كان عليه اليربأ منه إال بإبراء صاحب احل  له أو ببينة تقوم عليه بشيء يثبتونه بعينه فيلزمه ولو رهن 

حقه  رجل رجال رهنا مبائة دينار مث مات املرهتن أو غلب على عقله فأقام الراهن البينة على أنه قضاه من
الذي به الرهن عشرة وبقيت عليه تسعون فإذا أداها فك له الرهن وإال بيع الرهن عند حمله واقتضيت منه 

التسعون ولو قالت البينة قضاه شيئا ما نثبته أو قالت البينة أقر عندنا املرهتن أنه أقتضى منه شيئا ما نثبته كان 
ما كان واحلفوا ما تعلمون أنه أكثر منه وخذوا ما بقي القول قول ورثته إن كان ميتا قبل أقروا فيها بشيء 

من حقكم ولو كان الراهن امليت و املرهتن احلي كان القول قول املرهتن فإن قال املرهتن قد قضاين شيئا من 
احل  ما أعرفه قيل للراهن إن كان حيا وورثته إن كان ميتا إن ادعيتم شيئا تسمونه أحلفناه لكم فإن حلف 

وقلنا أقر بشيء ما كان فما أقر به وحلف ما هو أكثر منه قبلنا قوله فيهبرىء منه    



 ID ' '   وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال
 قول سيبويه 

  
والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  
الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  
   
 

 1027 :صفحة 
 
   
العبد املرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا رهن الرجل عبده فجىن العبد على سيده جناية تأيت على نفسه فوىل سيده  

ه بال باخليار بني القصاص منه وبني العفو بال شيء يف رقبته فإن اقتص منه فقد بطل الرهن فيه وإن عفا عن
شيء يأخذه منه العبد مرهون حباله وإن عفا عنه يأخذ ديته من رقبته ففيها قوالن أحدمها أن جنايته على 

سيده إذا أتت على نفس سيده كجنايته على األجنيب الختتلف يف شيء ومن قال هذا قال إمنا منعين إذا ترك 
لزمت العبد مال للوارث والوارث ليس مبالك للعبد الويل القود على أخذ املال أن أبطل اجلناية أن اجلناية اليت 

يوم جىن فيبطل حقه يف رقبته يف أنه ملك له والقول الثاين أن اجلناية هدر من قبل أن الوارث إمنا ميلكها 
بعدما ميلكها اجملين عليه ومن قال هذا قال لوال أن امليت مالك ما قضى هبا دينه ولو كان لسيد وارثان فعفى 

اجلناية بال مال كان العفو يف القول األول جائزا وكان العبد مرهونا حباله وإن عفى اآلخر مبال أحدمها عن 
يأخذه بيع نصفه يف اجلناية وكان للذي مل يعف مثن نصفه إن كان مثل اجلناية أو أقل وكان نصفه مرهونا 

لة حباهلا وللسيد املقتول وسواء الذي عفا عن املال أو الذي عفا عن غري شيء فيما وصفت ولو كانت املسأ



ورثة صغار وبالغون وأراد البالغون قتله مل يكن هلم قتله حىت يبلغ الصغار ولو أراد املرهتن بيعه عند حمل احل  
قبل أن يعفو أحد من الورثة مل يكن ذلك له وكان له أن يقوم يف مال امليت مباله قيام من ال رهن له فإن 

 عفا بعض ورثة امليت البالغني بال مال يأخذه كان ح  العافني من العبد حاص الغرماء فبقي من حقه شيء مث
رهنا له يباع له دون الغرماء حىت يستويف حقه وإذا عفا أحد الورثة البالغني عن القود فال سبيل إىل القود 

ميلك  ويباع نصيب من مل يبلغ من الورثة ومل يعف إن كان البيع نظرا له يف قول من قال إن مثن العبيد
باجلناية على مالكه حىت يستوفوا مواريثهم من الدية إال أن يكون يف مثنه فضل عنها فريد رهنا ولو كانت 
جناية العبد املرهون على سيده الراهن عمدا فيها قصاص مل يأت على النفس كان للسيد الراهن اخليار يف 

ل أعفو على أن آخذ أرش اجلناية من رقبته القود أو العفو فإن عفا على غري شيء فالعبد رهن حباله وإن قا
فليس له ذلك والعبد رهن حباله وال يكون له على عبده دين وإن كانت جنايته على سيده عمدا القود فيها 
أو خطأ فهي هدر ألنه اليستح  جبنايته عليه من العبد إال ما كان له قبل جنايته وال يكون له دين عليه ألنه 

ى ماله دين وإن جىن العبد املرهون على عبد للسيد جناية يف نفس أو ما دوهنا فاخليار مال له وال يكون له عل
 إىل السيد 
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الراهن فإن شاء اقتص منه يف القتل وغريه مما فيه القصاص وإن شاء عفا وبأي الوجهني عفا فالعبد رهن   
رهن حباله وال مال له يف رقبة عبده ولو كانت  حباله إن عفا على غري شيء أو عفا على مال يأخذه فالعبد

جناية العبد املرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر كان للسيد اخليار يف القود أو يف العفو بال شيء 
يأخذه فأيهما اختار فذلك له ليس ملرهتن العبد اجملين عليه أن مينعه من ذلك وإن اختار العفو على مال يأخذه 

يدي مرهتن العبد اجملين عليه وإن اختار سيد العبد عفو املال بعد اختياره إياه مل يكن ذلك  فاملال مرهون يف
له حل  املرهتن فيه قال الشافعي وحب  املرهتن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية املرهتن على عبده من عن  

على اجلاين عمدا حىت خيتاره ويل  عبده اجلاين وال مينع املرهتن السيد العفو على غري مال ألن املال اليكون
اجلناية وإذا جىن العبد املرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو معت  إىل أجل فهي كجنايته على مملوكه 

والعبد مرهون حباله فإن جىن على مكاتب السيد فقتله عمدا فللسيد القود أو العفو فإن ترك القود فالعبد 
املكاتب جرحا فللمكاتب القود أو العفو على مال يأخذه وإذا عفاه عنه رهن حباله وإن كانت اجلناية على 



على مال بيع العبد اجلاين فدفع إىل املكاتب أرش اجلناية عليه وإن حكم للمكاتب بأن يباع له العبد يف 
فضل  اجلناية عليه مث مات املكاتب قبل بيعه أو عجز فلسيد املكاتب بيعه يف اجلناية حىت يستوفيها فيكون ما

من مثنه أو رقبته رهنا ألنه إمنا ميلك بيعه عن مكاتبه مبلك غري امللك األول ولو بيع واملكاتب حي مث اشتراه 
السيد مل يكن عليه أن يعيده رهنا ألنه ملكه بغري امللك األول وإذا جىن العبد املرهون على ابن للراهن أو أخ 

ين عليه فللراهن القود أو العفو على الدية أو غري الدية فإذا أو موىل جناية تأيت على نفسه والراهن وارث اجمل
عفا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له ال جيرب أن يعيده إىل الرهن ألنه 

ملكه بغري امللك األول وإن قال املرهتن أنا اسلم العبد وأفسخ الرهن فيه وحقي يف ذمة الراهن قيل إن 
طوعت بذلك وإال مل تكره عليه وبلغنا اجلهد يف بيعه فإن فضل من مثنه فضل فهو رهن لك وإن مل يفضل ت

فاحل  أتى على رهنه وإن ملكه الراهن بشراء او ترك منه للراهن مل يكن عليه أن يعيده رهنا ألنه ملكه مبلك 
هن رجال عبدا فاستحقه عليه غري األول وبطل األول وبطل الرهن بفسخك الرهن أال ترى أن رجال لو ر

رجال كان خارجا من الرهن وإن ملكه الراهن مل يكن عليه أن يعيده رهنا ملعنيني أحدمها أنه إذا كان رهنه 
وليس له فلم يكن رهنا كما لو رهنه رهنا فاسدا مل يكن رهنا واآلخر أن هذا امللك غري امللك األول وإمنا 

 ميعىن أن أبطل جناية 
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العبد املرهون إذا جىن على ابن سيده أو على أحد السيد وارثه أن اجلناية إمنا وجبت للمجين عليه واجملين   
عليه غري سيد اجلاين وال راهنه إمنا ملكها سيده الراهن عن اجملين عليه مبوت اجملين عليه وهذا ملك غري ملك 

رهون على ابن لنفسه مملوك لراهن فقتله عمدا أو خطأ السيد األول ولو أن رجال رهن عبده مث عدا العبد امل
أو جرحه جرحا عمدا أو خطأ فال قود بني الرجل وبني ابنه واجلناية مال يف عن  العبد املرهون فال يكون 
للسيد بيعه هبا وال إخراجه من الرهن ألنه اليكون له يف عن  عبده دين وهكذا لو كانت أمة فقتلت ابنها 

ملقتول رهنا لرجل غري املرهتن لألب بيع العبد األب القاتل فجعل مثن العبد املرهون املقتول ولو كان األبن ا
رهنا يف يدي املرهتن مكانه ولو كان األبن مرهونا لرجل غري مرهتن األب بيع األب فجعل مثن األبن رهنا 

فليس لسيده أن يعفوه مكانه ومل يكن للسيد عفوه ألن هذا مل جيب عليه قود قط إمنا وجب يف عنقه مال 
حل  املرهتن فيه ولو كان األب واألبن مملوكني لرجل ورهن كل واحد منهما رجال على حدة فقتل األبن 



األب كان لسيد األب أن يقتل األبن أو يعفو عن القتل بال مال وكذلك لو كان جرحه جرحا فيه قود كان 
ع األبن وجعل مثنه رهنا مكان ما لزمه من أرش اجلناية له القود أو العفو بال مال فإن إختار العفو باملال بي

وإذا كان هذا القتل خطأ والعبدان مرهونان لرجلني مفترقني فال شيء للسيد من العفو ويباع اجلاين فيجعل 
أو مثنه رهنا ملرهتن العبد اجملين عليه ألنه مل يكن يف أعناقهما حكم إال املال الخيار فيه لويل اجلناية أجنبيا كان 

سيدا وإن جىن العبد املرهون على نفسه جناية عمدا أو خطأ فهي هدر وإن جىن العبد املرهون على أمرأته أو 
أم ولده جناية فألقت جنينا ميتا فإن كان األمة لرجل فنكحها العبد فاجلناية ملالك اجلارية يباع فيها الرهن 

يمة اجلنني فيباع منه بقدر قيمة اجلنني وجنايته فيعطى قيمة اجلنني إال أن يكون يف العبد الرهن فضل عن ق
على اجلنني كجنايته على غريه خطأ ليس لسيد عفوها حل  املرهتن فيها ويكون ما بقي منه رهنا وإذا جىن 
العبد املرهون على حر جناية عمدا فاختار اجملين عليه أو أولياؤه العقل بيع العبد املرهون بذهب أو ورق مث 

ل فدفعت اىل اجملين عليه وإن كان حيا أو أوليائه إن كان ميتا وكذلك إذا جناها خطأ وإن اشترى بثمنه إب
  اختار أولياؤه العفو عن اجلناية على غري شيء يأخذونه

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   قوط املعدود أو مع س (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :  
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
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إقرار العبد املرهون باجلناية    
و قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإن رهن الرجل الرجل عبدا وأقبضه املرهتن فادعى عليه املرهتن أنه جىن عليه أ 

على رجل هو وليه جناية عمدا يف مثلها قود فأقر بذلك العبد املرهون وأنكر الراهن ذلك أو مل يقر به ومل 
ينكره فإقرار العبد الزم له وهو كقيام البينة عليه وال يكون قبوله أن يرهتنه وهو جان عليه إبطاال لدعواه 

القود أو العفو بال مال أو العفو مبال فإن اختار جلناية كانت قبل الرهن أو بعده أو معه وله اخليار يف أخذ 



القود فذلك وإن اختار العفو بال مال فالعبد مرهون حباله وإن اختار املال بيع العبد يف اجلناية فما فضل من 
مثنه كان رهنا وإن أقر العبد جبناية خطأ أو عمدا القود فيها حبال أو كان العبد مسلما واملرهتن كافرا فأقر 

جبناية عمدا أو أقر جبناية على ابن نفسه وكل من اليقاد منه حبال فإقراره باطل ألنه أقر يف عبوديته مبال عليه 
يف عنقه وإقراره مبال يف عنقه كإقراره مبال على سيده ألن عنقه وما بيعت به عنقه مال لسيده ما كان مملوكا 

غري املرهتن ولو كان مكان األجنيب و املرهتن  لسيده وسواء كان ما وصفت من اإلقرار على املرهتن أو أجنيب
سيد العبد الراهن فأقر العبد جبناية على سيده قبل الرهن أو بعده وكذبه املرهتن فإن كانت اجلناية مما فيه 

قصاص جازت على العبد فإن اقتص فذلك وإن مل يقتص فالعبد مرهون حباله فإن كانت اجلناية عمدا على 
اهن وليه فأتت على نفسه فأقر هبا العبد املرهون فإقراره جائز ولسيده الراهن قتله أو ابن الراهن أو من الر

العفو على مال يأخذه يف عنقه كما يكون ذلك له يف األجنيب والعفو على غري مال فإن عفا على غري مال 
عليه احلدود فإذا  فهو رهن حباله وال جيوز إقرار العبد الرهن وال غري الرهن على نفسه حىت يكون ممن تقوم

كان ممن تقوم عليه احلدود فال جيوز إقراره على نفسه إال فيما فيه القود وإذا أقر العبد املرهون على نفسه 
بأنه جىن جناية خطأ على غري سيده وصدقه املرهتن وكذبه مالك العبد فالقول قول مالك العبد مع ميينه 

على املرهتن بأن يعطى مثنه وال شيئا منه للمجين عليه وإن كان والعبد مرهون حباله وإذا بيع بالرهن مل حيكم 
يف إقراره أنه أح  بثمن العبد منه ألن إقراره جيمع معنيني أحدمها أنه أقر به يف مال غريه وال يقبل إقراره يف 

يكون  مال غريه واآلخر أنه إمنا أقر للمجين عليه بشيء إذا ثبت له فماله ليس يف ذمة الراهن فلما سقط أن
ماله يف ذمة الراهن دون العبد سقط عنه احلكم بإخراج مثن العبد من يديه والورع إىل املرهتن أن يدفع من 
مثنه إىل اجملين عليه قدر أرش اجلناية وإن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من مثن العبد وال يأخذه إن قدر 

 من مال الراهن غري مثن 
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لو أنكر العبد اجلناية وسيده وأقر هبا املرهتن ولو ادعى املرهتن أن العبد املرهون يف يديه جىن العبد وهكذا   
عليه جناية خطأ وأقر بذلك العبد وأنكر الراهن كان القول قوله ومل خيرج العبد من الرهن وحل للمرهتن 

ادعى اجلناية على العبد أخذ حقه يف الرهن من وجهني من أصل احل  واجلناية إن كان يعلمه صادقا ولو 
املرهون خطأ ألبن له هو وليه وحده أو معه فيه ويل غريه واجلناية خطأ وأقر بذلك العبد وأنكره السيد 



فالقول فيه قول السيد والعبد مرهون حباله وهي كاملسألة يف دعوى األجنيب على العبد اجلناية خطأ وإقرار 
 العبد واملرهتن هبا وتكذيب املالك له 

اية العبد املرهون على األجنيب جن   

قال الشافعي رمحه اهلل وإذا جىن العبد املرهون أو جين عليه فجنايته واجلناية عليه كجناية العبد غري املرهون  
واجلناية عليه ومالكه الراهن اخلصم فيه فيقال له إن فديته جبميع أرش اجلناية فأنت متطوع والعبد مرهون 

رب على أن تفديه وبيع العبد يف جنايته وكانت اجلناية أوىل به من الرهن كما تكون حباله وإن مل تفعل مل جت
اجلناية أوىل به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك ألنه إمنا يستح  فيه شيء بالرهن مبلكك فإن كانت 

أن يباع منه إال  اجلناية التبلغ قيمة العبد املرهون ومل يتطوع مالكه بأن يفديه مل جيرب سيده وال املرهتن على
بقدر اجلناية ويكون ما بقي منه مرهونا وال يباع كله إذا مل تكن اجلناية حتيط بقيمته إال بإجتماع الراهن 

واملرهتن على بيعه فإذا اجتمعا على بيعه بيع فأديت اجلناية وخري مالكه بني أن جيعل ما بقي من مثنه قصاصا 
نه يقوم مقامه وال يكون تسليم املرهتن بيع العبد اجلاين كله وإن من احل  عليه أو يدعه رهنا مكان العبد أل

كان فيه فضل كبري عن اجلناية فسخا منه لرهنه وال ينفسخ فيه الرهن إال بأن يبطل حقه فيه أو يربأ الراهن 
من احل  الذي به الرهن وال أحسب أحدا يعقل خيتار أن يكون مثن عبده رهنا غري مضمون على أن يكون 

صا من دينه وتربأ ذمته مما قبض منه وإذا اختار أن يكون رهنا مل يكن للمرهتن اإلنتفاع بثمنه وإن أراد قصا
الراهن قبضه لينتفع به مل يكن ذلك له وليس املنفعه بالثمن الذي هو دنانري و دراهم كاملنفعه بالعبد الذي هو 

يف اجلناية أو بعضه مل يكلف الراهن أن جيعل مكانه  عني لو باعه مل جيز بيعه ورد حباله وإذا بيع العبد املرهون
رهنا ألنه بيع حب  لزمه الإتالف منه هو له وإن أراد املرهتن أن يفديه باجلناية قيل له إن فعلت فأنت متطوع 
وليس لك الرجوع هبا على مالك العبد والعبد رهن حباله وإن فداه بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع مبا 

على سيده ومل يكن رهنا إال أن جيعله له رهنا به فيكون رهنا به مع احل  األول قال الربيع معىن فداه به   
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قول الشافعي إال أن يريد أن ينفسخ الرهن األول فيجعله رهنا مبا كان مرهونا ومبا فداه به بإذن سيده قال   
جملين عليه أو وليه أن يقتص منه فذلك له وال مينع الرهن الشافعي وإن كانت جناية العبد الرهن عمدا فأراد ا

حقا عليه يف عنقه وال يف بدنه ولو كان جىن قبل أن يرهن مث قام عليه اجملين عليه كان ذلك له كما يكون له 



لو جىن بعد أن كان رهنا الخيتلف ذلك وال خيرجه من الرهن أن جيين قبل أن يكون رهنا مث يرهن وال بعد 
رهنا إذا مل يبع يف اجلناية وإذا جىن العبد املرهون وله مال أو اكتسب بعد اجلنايه ماال أو وهب له  أن يكون

فماله لسيده الراهن دون املرهتن وجنايته يف عنقه كهي يف عن  العبد غري املرهون ولو بيع العبد املرهون فلم 
دث به وله رده بال عيب ولو جىن مث يتفرق البائع واملشتري حىت جىن كان للمشتري رده ألن هذا عيب ح

بيع فعلم املشتري قبل التفرق أو بعده جبنايته كان له رده ألن هذا عيب دلس له ولو بيع وتفرق املتبايعان أو 
خري أحدمها صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع مث جىن كان من املشتري ومل يرد البيع ألن هذا حادث يف 

حال له ولو جىن العبد الرهن جناية عمدا كان للمجين عليه أو وليه اخليار بني  ملكه بعد متام البيع بكل
األرش والقصاص فإن اختار األرش كان يف عن  العبد يباع فيه كما يباع يف اجلناية خطأ وإن اختار 
رهن القصاص كان له وإذا جىن العبد املرهون فلم يفده سيده باجلناية فبيع فيها مل يكلف سيده أن يأيت ب

سواه ألنه بيع عليه حب  الجناية للسيد فإن كان السيد أمر العبد باجلناية وكان بالغا بعقل فهو آمث وال يكلف 
السيد إذا بيع فيها أو قتل أن يأيت برهن غريه وإن كان العبد صبيا أو أعجميا فبيع يف اجلناية كلف السيد أن 

اء أن جيعلها قصاصا من احل  وإذا مت الرهن بالقبض كان يأيت مبثل قيمته مثنا ويكون رهنا مكانه إال أن يش
املرهتن أوىل به من غرماء السيد وورثته إن مات وأهل وصاياه حىت يستويف حقه فيه مث يكون هلم الفضل عن 
حقه وإذا اذن الرجل للرجل ان يرهن عبد للآلذن فرهنه فجىن العبد املرهون جناية فجنايته يف عنقه والقول 

ع سيد العبد اآلذن على الراهن املأذون له مبالزم عبده من جنايته وبتلف ان اصابه يف يديه قبل ان يف هل يرج
يفيده كما يرجع عليه لو ان العبد املرهون عارية يف يديه الرهن اوال يرجع قوالن احدمها انه عاريه فهو 

ذا قال فليس كالعاريه ألن ضامن له كما تضمن العاريه واآلخر انه اليضمن شيئا مما اصابه ومن قال ه
خدمته لسيده والرهن يف عنقه كضمان سيده لو ضمن عن الراهن والعارية ما كانت منفعتها مشغولة عن 

معريها ومنفعة هذا له قائمة ومن ضمن الراهن ضمن رجال لو رهن الرجل عن الرجل متاعا له بأمر املرهون 
 وكان هذا 
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واهلل تعاىل أعلم  عندي أشبه القولني    

اجلناية على العبد املرهون فيما فيه قصاص    



قال الشافعي رمحه اهلل وإذا رهن الرجل الرجل عبده وقبضه املرهتن فجىن على العبد املرهون عبد للراهن أو  
ن وال للمرهتن أو لغريمها جناية أتت على نفسه فاخلصم يف اجلناية سيد العبد الراهن وال ينتظر احلاكم املرهت

وكيله ليحضر السيد ألن القصاص إىل السيد دون املرهتن وعلى احلاكم إذا ثبت ما فيه القصاص أن خيري سيد 
العبد الراهن بني القصاص وأخذ قيمة عبده إال أن يعفو فإن اختار القصاص دفع إليه قاتل عبده فإن قتله قتله 

يكون عليه لو مات أن يبدله مكانه ولو عفا عنه بال حبقه ومل يكن عليه أن يبدل املرهتن شيئا مكانه كما ال
مال يأخذه منه كان ذلك له ألنه دم ملكه فعفاه وإن اختار أخذ قيمة عبده أخذه القاضي بأن يدفعه إىل 
املرهتن إن كان الرهن على يديه أو من على يديه الرهن إال أن يشاء أن جيعله قصاصا من ح  املرهتن عليه 

ود على أخذ قيمة عبده مث أراد عفوا بال أخذ قيمة عبده مل يكن ذلك له وأخذت قيمة وإن اختار ترك الق
عبده فجعلت رهنا وكذلك لو اختار أخذ املال مث قال أنا أقتل قاتل عبدي فليس ذلك له وإن اختار أخذ 

اره أو املال بطل القصاص ألنه قد أخذ أحد احلكمني وترك اآلخر وإن عفا املال الذي وجب له بعد اختي
أخذه وهو أكثر من قيمة عبده أو مثله أو أقل مل جيز عفوه ألنه وهب شيئا قد وجب رهنا لغريه وإذا برىء 
من املال بأن يدفع احل  إىل املرهتن من مال له غري املال املرهون أو أبرأه منه املرهتن رد املال الذي عفاه عن 

شيء بيد املعفو عنه فهو كالعطية املقبوضة وإمنا رددهتا لعلة العبد اجلاين على سيد اجلاين ألن العفو براءة من 
ح  املرهتن فيها فإذا ذهبت تلك العلة فهي تامة لسيد العبد اجلاين بالعفو املتقدم وإذا قضى املرهتن حقه مما 

أخذ من قيمة عبده مل يغرم من املال الذي قضاه شيئا للمعفو عنه وإن فضل يف يديه فضل عن حقه رده على 
سيد العبد املعفو عنه اجلناية واملال وإن أراد مالك العبد الراهن أن يهب للمرهتن ما فضل عن حقه مل يكن 
ذلك له وإن قضى بقيمة العبد املقتول املرهون دراهم وح  املرهتن دنانري وأخذها الراهن فدفعها إىل املرهتن 

 يكن ذلك له وبيعت فأعطى صاحب احل  وسيد فأراد الراهن أن يدعها للمرهتن حبقه ومل يرد ذلك املرهتن مل
العبد املعفو عنه ما فضل من أمثاهنا وإمنا منعين لو كان الراهن موسرا أن أسلم عفوه عن املال بعد أن اختاره 
وأصنع فيه ما أصنع يف العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العت  تخالف مجيع ما سواه أنا إذا وجدت السبيل 

 إىل العت  
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ببدل منه أمضيته وعفو املال تخالف له فإذا عفا ما غريه أح  به حىت يستويف حقه كان عفوه يف ح  غريه   
باطال كما لو وهب عبده املرهون لرجل وأقبضه إياه أو تصدق به عليه صدقة حمرمة وأقبضه إياه كان ما 

بدل من رهنه يقوم مقام رهنه الخيتلفان ولو صنع من ذلك مردودا حىت يقبض املرهتن حقه من مثن رهنه وال
جىن على العبد املرهون ثالثة أعبد كان على احلاكم أن خيري سيد العبد املقتول بني القصاص وبني أخذ قيمة 
عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له يف قول من قتل أكثر من واحد بواحد وإن اختار أن يقتص 

األثنني من قيمة عبده كان له ويباعان فيها كما وصفت ويكون مثن عبده من  من أحدهم ويأخذ ما لزم
مثنهما رهنا كما ذكرت وإن اختار أن يأخذ مثن عبده منهما مث أراد عفوا عنهما أو عن أحدمها كان اجلواب 

حب أن حيضر فيها كاجلواب يف املسألة قبلها يف العبد الواحد إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته مث عفاها وأ
احلاكم املرهتن أو وكيله احتياطا لئال خيتار الراهن أخذ املال مث يدعه أو يفرط فيه فيهرب العبد اجلاين وإن 
اختار الراهن أخذ املال من اجلاين على عبده مث فرط فيه حىت يهرب اجلاين مل يغرم الراهن شيئا بتفريطه ومل 

رهنه رجال فهرب وال أجعل احل  حاال حبال وهو إىل أجل يكن عليه أن يضع رهنا مكانه وكان كعبده لو 
ولو تعدى فيه الراهن ولو جىن حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد املرهون على 
احلر يف ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا إال أن يتطوع الراهن بأن جيعلها قصاصا إذا كانت دنانري أو دراهم 

كما وصفت بني قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه فإن مات العبد اجلاين فقد  وخري يف العبد
بطل ما عليه من اجلناية وإن مات احلر فنصف قيمته يف ماله وإن أفلس احلر فهو غرمي وكل ما أخذ منه كان 

كانت اجلناية على العبد مرهونا واحل  كله يف ذمة الراهن اليربأ منه بتلف الرهن وتلف العوض منه حبال ولو 
املرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فيها كالقول يف اجلناية يف النفس الخيتلف خيري السيد 
الراهن بني أخذ القصاص لعبده أو العفو عن القصاص بال شيء أو أخذ العقل فإن اختار أخذ العقل كان 

اخليار ملالكه الله ألنه ميلك باجلناية ماال وامللك لسيده دونه ولو كما وصفت وال خيار للعبد اجملىن عليه إمنا 
كان اجلاين على العبد املرهون عبدا للراهن أو عبدا له وعبدا لغريه ابن أو غريه كان القول يف عبد غريه ابنه 

ه بني القود كان أو غريه كالقول يف املسائل اليت قبله وخري يف عبده اجلاين على عبده كما خيري يف عبيد غري
 أو العفو عن القود بال شيء يأخذه ألنه إمنا يدع قودا جعل إليه تركه وإن مل يعف القود إال على اختيار 
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العوض من املال كان عليه أن يفدي عبده اجلاين إن كان منفردا جبميع أرش اجلناية فإذا فعل خري بني أن   
ن كان أرش اجلناية ذهبا أو ورقا كاحل  عليه فشاء أن جيعله قصاصا فعل جيعلها قصاصا أو يسلمها رهنا فإ

وإن كانت إبال أو شيئا غري احل  فشاء أن يبيعها ويقضي املرهتن منها حىت يستويف حقه أو اليبقى من مثنها 
قامه وال شيئا فعل وإن شاء أن يبيعها وجيعل مثنها رهنا مل يكن له ذلك ألن البدل من العبد املرهون يقوم م

يكون له أن أن يبيع البدل منه كما اليكون له أن يبيعه وجيعل مثنه رهنا وال يبدله بغريه فإن قضى جبناية العبد 
دنانري واحل  دراهم كانت الدنانري رهنا وال يكون للمرهتن أن جيعل مثن العبد املبيع يف اجلناية دراهم كاحل  

بيع عبده هبا فإذا كانت جناية عبد الراهن غري املرهون على عبده  مث جيعلها رهنا وعليه أن جيعلها رهنا كما
املرهون يف شيء فيه قصاص دون النفس فهكذا الخيتلف ولو أن رجال رهن رجال عبدا ورهن آخر عبدا 

فعدا أحد عبديه على اآلخر فقتله أو جىن عليه جناية دون النفس فيها قود فالقول فيها كالقول يف عبد غري 
بد أجنيب جيين على عبده خيري بني قتله أو القصاص من جراحه أو العفو بال أخذ شيء فإن عفا مرهون وع

فالعبد مرهون حباله وإن اختار أخذ املال بيع العبد املرهون مث جعلت قيمة العبد املرهون املقتول رهنا مكانه 
ملرهون رهنا مع العبد إال أن يشاء الراهن أن جيعلها قصاصا وإن كانت جرحا جعل أرش جرح العبد ا

املرهون كشيء من أصل الرهن وإن كانت اجلناية جرحا اليبلغ قيمة العبد املرهون اجلاين جرب الراهن 
واملرهتن على أن يباع منه بقدر أرش اجلناية ومل جيربا على بيعه إال أن يشاءا ذلك وكان ما يقي من العبد 

وسيد العبد املرهون اجلاين ومرهتنه بأن يكون سيد العبد  رهنا حباله ولو رضي صاحب احل  اجملين على رهنه
اجملين عليه شريكا للمرهتن يف العبد اجلاين بقدر قيمة اجلناية مل جيز ذلك ألن العبد اجملين عليه ملك للراهن ال 

دا فيها للمرهتن وجرب على بيع قدر الرهن إال أن يعفو املرهتن حقه وإذا رهن الرجل عبدا فأقر العبد جبناية عم
القود وكذبه الراهن واملرهتن فالقول قول العبد واجملين عليه باخليار يف القصاص أو أخذ املال وإن كانت 
عمدا ال قصاص فيها أو خطأ فإقرار العبد ساقط عنه يف حال العبودية ولو أقر سيد العبد املرهون أو غري 

إقراره ساقط عن عبده إذا أنكر العبد وإن املرهون على عبده أنه جىن جناية فإن كانت مما فيه قصاص ف
كانت مما ال قصاص فيه فإقراره الزم لعبده ألهنا مال وإمنا أقر يف ماله قال أبو حممد وفيها قول آخر أنه 

الخيرج العبد من يدي املرهتن بإقرار السيد أن عبده قد لزمه جناية ال قصاص فيها ألنه إمنا يقر يف عبد املرهتن 
  يستويف أح  برقبته حىت
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حقه فإذا استوىف حقه كان للذي أقر له السيد باجلناية أن يكون أح  بالعبد حىت يستويف     

اجلناية على العبد املرهون فيما فيه العقل    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا جىن أجنيب على عبد مرهون جناية القود فيها على اجلاين حبال مثل أن  

اجلاين حرا فال يقاد منه مملوك أو يكون اجلاين أب العبد اجملين عليه أو جده أو أمه أو جدته أو يكون  يكون
اجلاين مل يبلغ أو معتوها أو تكون اجلناية مما ال قود فيه حبال مثل املأمومة واجلائفة أو تكون اجلناية خطأ 

اخلصومة وإذا قضى على اجلاين باألرش يف  فمالك العبد املرهون اخلصم يف اجلناية وإن أحب املرهتن حضر
العبد املرهون مل يكن لسيد العبد الراهن عفوها وال أخذ أرش اجلناية دون املرهتن وخري الراهن بني أن يكون 
أرش اجلناية قصاصا من الدين الذي يف عن  العبد أو يكون موضوعا للمرهتن على يدي من كان الرهن على 

 أحسب أحدا يعقل خيتار أن يكون أرش اجلناية موضوعا غري مضمون على أن يديه إىل أن حيل احل  وال
يكون قصاصا وسواء أتت اجلناية على نفس العبد املرهون أو مل تأيت عليها إذا كانت جناية هلا أرش ال قود 

 فيها وإن كان أرش اجلناية ذهبا أو فضة فسأل الراهن أن يتركه واالنتفاع هبا كما يترك خدمة العبد
وركوب الدابة املرهونه وسكىن الدار وكراءها مل يكن ذلك له ألن العبد والدابة والدار عني قائمة معلومة 
التتغري والعبد والدابة ينفعان بال ضرر عليهما ويردان أىل مرهتنهما والدار الحتول وال ضرر يف سكناها على 

فعة هلا إال بأن تصرف يف غريها وليس لراهن مرهتنها والدنانري والدراهم المؤنة فيها على راهنها وال من
صرف الرهن يف غريه ألن ذلك إبداله وال سبيل له إىل إبداهلا وهي ختتلط وتسبك وال تعرف عينها وإن كان 

صلحا برضا املرهتن من أرش جنايته على إبل وهي موضوعة على يدي من الرهن على يديه وعلى الراهن 
نتفع هبا كما يكون ذلك له يف إبل لو رهنها وإن سأل املرهتن أن تباع علفها وصالحها وله أن يكريها وي

اإلبل فتجعل ذهبا أو ورقا مل يكن ذلك له ألن ذلك كعني رهنه إذ رضى به كما لو سأل الراهن إبدال 
الرهن مل يكن ذلك له وإن أراد الراهن مصاحلة اجلاين على عبده بشيء غري ما وجب له مل يكن ذلك له ألن 

جب له يقوم مقامه ومصاحلته بغريه إبدال له كأن وجب له دنانري فأراد مصاحلته بدراهم إال أن يرضى ما و
بذلك املرهتن فإذا رضي به فما أخذ بسبب اجلناية على رهنه فهو رهن له وإن أراد سيد العبد املرهون العفو 

يه الراهن حقه متطوعا به ولو كانت عن أرش اجلناية على عبده مل يكن ذلك له إال أن يربئه املرهتن أو يوف
 اجلناية على العبد أكثر من 
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ح  املرهتن مرارا مل يكن ذلك له أن يضع شيئا من اجلناية كما لو زاد العبد يف يديه مل يكن له أن خيرج   
ه يف العبد حاال فإن فعل قيمة زيادته من رقبته إال أن يتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إىل املرهتن مجيع حق

فذلك له فإن أراد املرهتن ترك الرهن وأن اليأخذ حقه حاال مل يكن ذلك له وجرب على أخذه إال أن يشاء 
إبطال حقه فيبطل إذا أبطله قال واجلناية على األمة املرهونة كاجلناية على العبد املرهون الختتلف يف شيء إال 

ا فإن ذلك يف األمة وليس يف العبد حبال وذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقي يف اجلناية عليها مبا يقع على غريه
جنينا فيؤخذ أرش اجلنني ويكون ملالكه اليكون مرهونا معها وإن نقصها نقصا له قيمة بال جرح له أرش 
ا يبقى أثره مل يكن على اجلاين شيء سوى أرش اجلنني ألن اجلنني احملكوم فيه وإن جىن على األمة جناية هل
جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة وألقت جنينا أخذ من اجلاين أرش اجلرح أو حكومته فكان رهنا مع 
اجلارية ألن حكمه هبا دون اجلنني وكان عقل اجلنني ملالكها الراهن ألنه غري داخل يف الرهن واجلناية على 

 الدواب ما نقصها وجراح كل رهن من الدواب كهي على كل رهن من الرقي  ال خيتلف يف شيء إال أن يف
الرقي  يف أمثاهنم كجراح األحرار يف دياهتم ويف خصلة واحدة أن من جىن على أنثى من البهائم فألقت جنينا 
ميتا فإمنا يضمن اجلاين عليها ما نقصتها اجلناية عن قيمتها تقوم يوم جىن عليها وحني ألقت اجلنني فنقصت 

نا معها وإن جىن عليها وألقت جنينا حيا مث مات مكانه ففيها قوالن مث يغرم اجلاين ما نقصها فيكون مرهو
أحدمها أن عليه قيمة اجلنني حني سقط ألنه جان عليه وال يضمن إن كان إلقاؤه نقص أمه شيئا أكثر من 
قيمة اجلنني إال أن يكون جرحا يلزم عيبه فيضمنه مع قيمة اجلنني كما قيل يف األمة ال خيتلفان والثاين أن 
عليه األكثر من قيمة اجلنني وما نقص أمه وخيالف بينها وبني األمة جيين عليها فيختلفان يف أنه ال قود بني 

البهائم حبال على جان عليها ولآلدميني قود على بعض من جيين عليهم وكل جناية على رهن غري آدمي وال 
رهنا مع ما بقي من اجملين عليه إال أن حيوان ال ختتلف سواء فيما جىن على الرهن ما نقصه الخيتلف ويكون 

يشاء الراهن أن جيعله قصاصا وقيمة ما جىن على الرهن غري اآلدميني ذهب أو فضة إال ان يكون كيل أو 
وزن يوجد مثله فيتلف منه شيء فيؤخذ مبثله وذلك مثل حنطة رهن يستهلكها رجل فيضمن مثلها ومثل ما 

نة جناية تضر عينها بأن تعفن أو حتمر أو تسود ضمن ما نقص احلنطة يف معناها وإن جىن على احلنطة املرهو



تقوم صحيحة غري معيبة كما كانت قبل اجلناية وباحلال اليت صارت إليها بعد اجلناية مث يغرم اجلاين ما 
 نقصها من الدنانري 
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 يكن له اإلمتناع منه إن كان األغلب أو الدراهم وأي نقد كان األغلب بالبلد الذي جىن به جرب عليه ومل  
بالبلد الذي جىن به دنانري فدنانري وإن كان األغلب دراهم فدراهم وكل قيمة فإمنا هي بدنانري أو بدراهم 
واجلناية على العبيد كلها دنانري أو دراهم الإبل وال غري الدنانري والدراهم إال أن يشاء ذلك اجلاين والراهن 

غريها مبا يصح فيكون ما أخذ رهنا مكان العبد اجملين عليه إن تلف أو معه إن نقص واملرهتن أخذ إبل و
ويكون ما غرم رهنا مع أصل الرهن إال أن يشاء الراهن أن جيعله قصاصا كما وصفت وإذا جىن الراهن على 

تترك بنقص  عبده املرهون كانت جنايته كجناية األجنيب ال تبطل عنه بأنه مالك له ألن فيه حقا لغريه وال
ح  غريه ويؤخذ بأرش اجلناية على عبده وأمته كما يؤخذ هبا األجنيب فإن شاء أن جيعلها قصاصا من احل  
بطل عن املرهتن بقدر أرش اجلناية وهكذا لو جىن ابن الراهن أو أبوه أو امرأته على عبده املرهون ولو جىن 

 أن يفدي عبده جبميع أرش اجلناية على عبده عبد للراهن غري مرهون على عبده املرهون خري الراهن بني
املرهون متطوعا أو جيعلها قصاصا من احل  أو يباع عبده فيؤدي أرش اجلنايه على املرهون فيكون رهنا معه 
وال تبطل اجلناية على عبده عن عبده ألن يف ذلك نقصا للرهن على املرهتن إال يف أن يرهن الرجل الرجل 

حدمها على اآلخر واجلناية خطأ أو عمد القود فيه ألن الراهن املالك ال يستح  من الواحد العبدين فيجين أ
ملك عبده املرهون إال ما كان له قبل اجلناية وأن املرهتن ال يستح  من العبد اجلاين املرهون بالرهن إال ما 

رهم ورهنه أيضا كان له قبل اجلناية فبهذا صارت اجلناية هدرا وهكذا لو أن رجال رهن عبدا له بألف د
عبدا له آخر مبائة دينار أو حبنطة مكيلة فجىن أحدمها على اآلخر كانت اجلناية هدرا ألن املرهتن مستح  هلما 

معا بالرهن والراهن مالك هلما معا فحاهلما قبل اجلناية وبعدها يف الرهن وامللك سواء ولو أن رجال رهن 
ىن أحدمها على اآلخر كانت جنايته عليه كجناية عبد أجنيب عبدا له رجال ورهن عبدا له آخر رجال غريه فج

مرهون وخيري السيد بني أن يفدي العبد اجلاين جبميع أرش جناية اجملين عليه فإن فعل فالعبد اجلاين رهن حباله 
وإن مل يفعل بيع العبد اجلاين فأديت اجلناية وكانت رهنا فإن فضل منها فضل كان رهنا ملرهتن اجلاين وإن 

ان يف اجلاين فضل عن أرش اجلناية فشاء الراهن واملرهتن العبد اجلاين بيعه معا بيع ورد فضله رهنا إال أن ك



يتطوع السيد أن جيعله قصاصا وإن دعا أحدمها إىل بيعه كله وامتنع اآلخر مل جيرب على بيعه كله إذا كان يف 
وابنه من كان منه بسبيل وعبده على مثن بعضه ما يؤدي أرش اجلناية وجناية املرهتن وأب املرهتن   
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الرهن كجناية األجنيب ال فرق بينهما وإن كان احل  حاال فشاء أن تكون جنايته قصاصا وإن كان إىل   
أجل فشاء الراهن أن جيعله قصاصا فعل وإن مل يشأ الراهن أخرج املرهتن قيمة جنايته فكانت موضوعة على 

على يديه الرهن وإن كان الرهن على يدي املرهتن فشاء الراهن أن خيرج الرهن وأرش  يدي العدل املوضوع
اجلناية من يديه وكانت اجلناية عمدا فذلك له ألن اجلناية عمدا تغري من حال املوضوع على يديه الرهن وإن 

الفها وإذا كان العبد كانت خطأ مل يكن له إخراجها من يديه إال بأن يتغري حاله عن حالة األمانة إىل حال خت
مرهونا فجىن عليه فسواء بريء الراهن مما يف العبد من الرهن إال درمها أو أقل وكان يف العبد فضل أو مل يربأ 
من شيء منه ومل يكن يف العبد فضل ألنه إذا كان مرهونا بكله فال خيرجه من الرهن إال أن اليبقى فيه شيء 

اجلناية عليه ألهنا كهو وكذلك لو كانوا عبيدا مرهونني معا ال من الرهن وكذلك الخيرج شيئا من أرش 
خيرج شيء من الرهن إال بالرباءة من آخر احل  ولو رهن رجل رجال نصف عبده مث جىن عليه الراهن ضمن 
نصف أرش جنايته للمرهتن كما وصفت وبطل عنه نصف جنايته ألن اجلناية على نصفني نصف له ال ح  

لنفسه غرم ونصف للمرهتن فيه ح  فال يبطل عنه وإن كان مالكه حل  املرهتن فيه ولو  ألحد فيه فال يلزمه
جىن عليه أجنيب جناية كان نصفها رهنا ونصفها مسلما ملالك العبد ولو عفا مالك العبد اجلناية كلها كان 

ن فيه ح  عفوه يف نصفها جائزا ألنه مالك لنصفه وال ح  ألحد معه فيه وعفوه يف النصف الذي للمرهت
مردود ولو عفا املرهتن اجلناية دون الراهن كان عفوه باطال ألنه الميلك اجلناية إمنا ملكها للراهن و إمنا ميلك 

احتباسها حبقه حىت يستوفيه وسواء كان ح  املرهتن حاال أو إىل أجل فإن كان إىل أجل فقال أنا أجعل 
حال وإن كان حاال كان ذلك له إن كان حقه دنانري اجلناية قصاصا من حقي مل يكن ذلك له ألن حقه غري 

وقضى باجلناية دنانري أو دراهم فقضى باجلنايه دراهم ألن ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرهتن وإن قضى 
بأرش اجلناية دراهم واحل  على الغرمي دنانري فقال أجعل اجلناية قصاصا من حقي مل يكن ذلك له ألن اجلناية 

و قضى باجلناية دراهم وحقه دنانري أو دنانري وله دراهم مل يكن له أن جيعل اجلناية غري حقه وكذلك ل
قصاصا من حقه ألن أرش اجلناية غري حقه وإمنا يكون قصاصا ما كان مثال فأما ما مل يكن مثال فال يكون 



من قيمته مل أكره  قصاصا ولو كان حقه أكثر من قيمة أرش اجلناية إذا مل أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر
رب العبد أن يأخذ بدنانري طعاما وال بطعام دنانري وإذا جىن عبد على عبد مرهون فأراد سيد العبد اجلاين أن 

 يسلمه 
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مسترقا باجلناية مل يكن ذلك على الراهن إال أن يشاء وإن شاء الراهن ذلك ومل يشأه املرهتن مل جيرب على   
كذلك لو شاء ذلك املرهتن ومل يشأه الراهن مل جيرب عليه ألن حقهم يف رقبته أرش ال رقبة عبد ذلك املرهتن و

ورقبة العبد عرض وكذلك لو شاء الراهن واملرهتن أن يأخذ العبد اجلاين باجلناية و اجلناية مثل قيمة العبد أو 
جلناية شيء غري رقبته وإمنا تباع أكثر أضعافا وأىب ذلك رب العبد اجلاين مل يكن ذلك هلما ألن احل  يف ا
 رقبته فيصري احل  فيها كما يباع الرهن فيصري مثنا يقضي منه الغرمي حقه 

الرهن الصغري    
أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي رمحه اهلل قال أصل إجازت الرهن يف كتاب اهلل عز وجل وإن  

قال الشافعي فالسنة تدل على إجزة الرهن وال أعلم تخالفا يف كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
إجازته أخربنا حممد بن امسعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يغل  الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال 
مجلة على الرهن ومل خيص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغت رهنا دون رهن  الشافعي فاحلديث

واسم الرهن يقع على ما ظهر هالكه وخفي ومعىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم واهلل تعاىل أعلم ال يغل  
يديه  الرهن بشيء أي إن ذهب مل يذهب بشيء وإن أراد صاحبه إفتكاكه وال يغل  يف يدي الذي هو يف

كأن يقول املرهتن قد أوصلته إيل فهو يل مبا أعطيتك فيه وال يغري ذلك من شرط تشارطا فيه وال غريه 
والرهن للراهن أبدا حىت خيرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له والدليل على هذا قول رسول اهلل صلى اهلل 

وعليه غرمه قال الشافعي وغنمه عليه وسلم الرهن من صاحبه الذي رهنه مث بينه وأكده فقال له غنمه 
سالمته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه قال ولو كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يسوى درمها فهلك ذهب 

الدرهم فلم يلزم الراهن كان إمنا هلك من مال املرهتن ال مال الراهن ألن الراهن قد أخذ درمها وذلك مثن 
لم يغرم شيئا إمنا ذهب له مثل الذي أخذ من مال غريه فغرمه رهنه فإذا هلك رهنه فلم يرجع املرهتن بشيء ف



حينئذ على املرهتن ال على الراهن قال وإذا كان غرمه على املرهتن فهو من املرهتن ال من الراهن وهذا القول 
خالف ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي فال أعلم بني أحد من أهل العلم خالفا يف 

لرهن ملك للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يدي املرهتن مل يكن ذلك له مبا أن ا  
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شرط فيه وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيا وهو مقره يف يدي املرهتن ومأخوذ بكفنه إن مات ألنه ملكه قال   
فعه ال مغصوبا عليه وال بائعا الشافعي وإذا كان الرهن يف السنة وإمجاع العلماء ملكا للراهن فكان الراهن د

له وكان الراهن إن أراد أخذه مل يكن له وحكم عليه بإقراره يف يدي املرهتن بالشرط فأي وجه لضمان 
املرهتن واحلاكم حيكم له حببسه للح  الذي شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقته وإمنا يضمن من تعدى 

ريه مما ملكه املالك غريه مما عليه تسليمه وليس له حبسه وذلك فأخذ ما ليس له أو منع شيئا يف يديه ملكه لغ
مثل أن يبتاع الرجل العبد من الرجل فيدفع إليه مثنه ومينعه البائع العبد فهذا يشبه الغصب واملرهتن ليس يف 
منا شيء من هذه املعاين ال هو مالك للرهن فأوجب عليه فيه بيعا فمنعه من ملكه إياه وعليه تسليمه إليه وإ

ملك الرهن للراهن فال هو متعد بأخذ الرهن من الراهن وال مبنعه إياه فال موضع للضمان عليه يف شيء من 
حاالته إمنا هو رجل اشترط لنفسه على مالك الرهن يف الرهن شرطا حالال الزما استوث  فيه من حقه طلب 

كان الرهن إذا هلك هلك حقه كان ارهتانه املنفعه لنفسه واالحتياط على غرميه ال تخاطرا باالرهتان ألنه لو 
تخاطرة إن سلم الرهن فحقه فيه وإن تلف تلف حقه ولو كان هكذا كان شرا للمرهتن يف بعض حاالته ألن 
حقه إذا كان يف ذمة الراهن ويف مجيع ماله الزما أبدا كان خريا له من أن يكون يف شيء من ماله بقدر حقه 

من املرهتن وبرئت ذمة الراهن قال ومل نر ذمة رجل تربأ إال بأن يؤدي إىل فإن هلك ذلك الشيء بعينه هلك 
غرميه ماله عليه أو عوضا منه يتراضيان عليه فيملك الغرمي العوض ويربأ به غرميه وينقطع مالكه عنه أو يتطوع 

ء قال الشافعي صاحب احل  بأن يربئ منه صاحبه واملرهتن والراهن ليسا يف واحد من معاين الرباءة وال البوا
فإن قال قائل أال ترى أن أخذ املرهتن الرهن كاالستيفاء حلقه قلت لو كان استيفاء حلقه وكان الرهن جارية 
كان قد ملكها وحل له وطؤها ومل يكن له ردها على الراهن وال عليه ولو أعطاه ما فيه إال أن يتراضيا بأن 

ن أن يكون حقه إىل سنة فيأخذه اليوم بال رضا من الذي عليه يتبايعا فيها بيعا جديدا ومل يكن مع هذا للمرهت
احل  قال ما هو باستيفاء ولكن كيف قلت إنه حمتبس يف يدي املرهتن حب  له وال ضمان عليه فيه فقيل له 



باخلرب وكما يكون املنزل حمتبسا بإجارة فيه مث يتلف املنزل هبدم أو غريه من وجوه التلف فال ضمان على 
فيه وإن كان املكترى سلف الكراء رجع به على صاحب املنزل وكما يكون العبد مؤجرا أو البعري املكترى 

 مكرى فيكون حمتبسا بالشرط وال ضمان يف واحد منهما وال يف حر لو كان مؤجرا فهلك قال الشافعي 
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فكفل له هبا مجاعة عند وجوهبا أو  إمنا الرهن وثيقة كاحلمالة فلو أن رجال كانت له على رجل ألف درهم  
بعده كان احل  على الذي عليه احل  وكان احلمالء ضامنني له كلهم فإن مل يؤد الذي عليه احل  كان للذي 
له احل  أن يأخذ احلمالء كما شرط عليهم وال يربأ ذلك الذي عليه احل  حىت يستويف آخر حقه ولو هلك 

رجع به على من عليه أصل احل  وكذلك الرهن الينقص هالكه وال احلمالء أو غابوا مل ينقص ذلك حقه و
نقصانه ح  املرهتن وأن السنة املبينة بأن اليضمن الرهن ولو مل يكن فيه سنة كان أنا مل نعلم الفقهاء اختلفوا 

يس فيما وصفنا من أنه ملك للراهن وأن للمرهتن أن حيبسه حبقه المتعديا حببسه داللة بينة على أن الرهن ل
مبضمون قال الشافعي قال بعض أصحابنا قولنا يف الرهن إذا كان مما يظهر هالكه مثل الدار والنخل والعبيد 
وخالفنا بعضهم فيما خيفى هالكه من الرهن قال الشافعي واسم الرهن جامع ملا يظهر هالكه وخيفى وإمنا 

إال أن تأيت داللة عمن جاء عنه أو  جاء احلديث مجلة ظاهرا وما كان مجلة ظاهرا فهو على ظهوره ومجلته
يقول العامة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر ومل نعلم داللة جاءت هبذا عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فنصري إليها ولو جاز هذا بغري داللة جاز لقائل أن يقول الرهن الذي يذهب به إذا هلك هلك 

ما ظهر هالكه فليس يف موضع أمانة فهو كالرضا منهما بأنه مبا فيه أو  ح  صاحبه املرهتن الظاهر اهلالك ألن
مضمون بقيمته وأما ما خفي هالكه فرضي صاحبه بدفعه إىل املرهتن وقد يعلم أن هالكه خاف فقد رضي 
فيه أمانته فهو أمينه فإن هلك مل يهلك من مال املرهتن شيء فال يصح يف هذا قول أبدا على هذا الوجه إذا 

ز أن يصري خاصا بال داللة قال الشافعي والقول الصحيح فيه عندنا ما قلنا من أنه أمانة كله ملا وصفنا من جا
دفع صاحبه إياه برضاه وح  أوجبه فيه كالكفالة وال يعدو الرهن أن يكون أمانة فال اختالف بني أحد أن 

فال اختالف بني أحد أن ما كان ما ظهر وخفي هالكه من األمانة سواء غري مضمون أو أن يكون مضمونا 
مضمونا فما ظهر وخفي هالكه من املضمون سواء أو يفرق بني ذلك سنة أو أثر الزم المعارض له مثله 
وليس نعرفه مع من قال هذا القول من أصحابنا قال الشافعي وقد قال هذا القول معهم بعض أهل العلم 



م حجة قال الشافعي وخالفنا بعض الناس يف الرهن وليس يف أحد مع قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
فقال فيه إذا رهن الرجل رهنا مبعدل فالرهن مضمون فإن هلك الرهن نظرنا فإن كانت قيمته أقل من الدين 
رجع املرهتن على الراهن بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر مل يرجع على الراهن بشيء ومل 

 يرجع الراهن 
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عليه بشيء قال الشافعي كأنه يف قوهلم رجل رهن رجال ألف درهم مبائة درهم فإن هلكت األلف فمائة   
مبائة وهو يف التسعمائة أمني أو رجل رهن رجال مائة مبائة فإن هلكت املائة فالرهن مبا فيه ألن مائة ذهبت 

اخلمسون ذهبت خبمسني مث رجع صاحب مبائة أو رجل رهن رجال مخسني درمها مبائة درهم فإن هلكت 
احل  املرهتن على الراهن خبمسني قال الشافعي وكذلك يف قوهلم عرض يسوي ما وصفنا مبثل هذا قال 

الشافعي فقيل لبعض من قال هذا القول هذا قول اليستقيم هبذا املوضع عند أحد من أهل العلم فقال من 
ة كله ومضمونا مرة بعضه ومرة بعضه مبا فيه ومرة يرجع جهة الرأي ألنكم جعلتم رهنا واحدا مضمونا مر

بالفضل فيه فهو يف قولكم المضمونا مبا يضمن به ما ضمن ألن ما ضمن إمنا يضمن بعينه فإن فات فقيمته 
وال مبا فيه من احل  فمن أين قلتم فهذا اليقبل إال خبرب يلزم الناس األخذ به وال يكون هلم إال تسليمه قالوا 

ن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه قال يترادان الفضل قلنا فهو إذا قال يترادان الفضل فقد روينا ع
خالف قولكم وزعم أنه ليس منه شيء بأمانة وقول علي أنه مضمون كله كان فيه فضل أو مل يكن مثل 

 تعاىل وجهه وهو مجيع ما يضمن مما إذا فات ففيه قيمته قال الشافعي فقلنا قد رويتم ذلك عن علي كرم اهلل
ثابت عندنا برواية أصحابنا فقد خالفتموه قال فأين قلنا زعمتم أنه قال يترادان الفضل وأنت تقول إن رهنه 
ألفا مبائة درهم فمائة مبائة وهو يف التسعمائة أمني والذي رويت عن علي رضي اهلل عنه فيه أن الراهن يرجع 

ريح أنه قال الرهن مبا فيه وإن كان خامتا من حديد قلنا فأنت على املرهتن بتسعمائة قال فقد روينا عن ش
أيضا ختالفه قال وأين قلنا أنت تقول إن رهنه مائة بألف أو خامتا يسوي درمها بعشرة فهلك الرهن رجع 

صاحب احل  املرهتن على الراهن بتسعمائة من رأس ماله وبتسعة يف اخلامت من رأس ماله وشريح اليرد واحدا 
لى صاحبه حبال فقال قد روى مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجال رهن رجال فرسا فهلك الفرس منهما ع

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ذهب حقك قال الشافعي فقيل له أخربنا إبراهيم عن مصعب بن ثابت عن 



ربين به عطاء قال زعم احلسن كذا مث حكى هذا القول قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما روى احلسن وأخ
غري واحد عن مصعب عن عطاء عن احلسن وأخربين بعض من أث  به أن رجال من أهل العلم رواه عن 

مصعب عن عطاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وسكن عن احلسن فقيل له أصحاب مصعب يروونه عن 
ي ومما يدل عطاء عن احلسن فقال نعم وكذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل اتف  من احلسن مرسل قال الشافع

 على 
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وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفيت خبالفه ويقول فيه خبالف هذا كله ويقول فيما ظهر   
هالكه أمانة وفيما خفي يترادان الفضل وهذا أثبت الرواية عنه وقد روى عنه يترادان مطلقه وما شككنا فيه 

يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا مثبتا عنده ويقول خبالفه مع فال نشك أن عطاء إن شاء اهلل تعاىل ال
أين مل أعلم أحدا روى هذا عن عطاء يرفعه إال مصعب والذي روى هذا عن عطاء يرفعه يواف  قول شريح 
 إن الرهن مبا فيه قال وكيف يوافقه قلنا قد يكون الفرس أكثر مما فيه من احل  ومثله وأقل ومل يرو أنه سأل
عن قيمة الفرس وهذا يدل على أنه إن كان قاله رأى أن الرهن مبا فيه قال فكيف مل تأخذ به قلنا لو كان 
منفردا مل يكن من الرواية اليت تقوم مبثلها حجة فكيف وقد روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قوال بينا 

تم عن ابن املسيب منقطعا ومل تقبلوه من مفسرا مع ما فيه من احلجة اليت ذكرنا وصمتنا عنها قال فكيف قبل
غريه قلنا ال حنفظ أن ابن املسيب روى منقطعا إال وجدنا ما يدل على تسديده وال أثره عن أحد فيما عرفناه 

عنه إآل ثقة معروف فمن كان مبثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غريه يسمى اجملهول ويسمى من يرغب عن 
لى اهلل عليه وسلم وعن بعض من مل يلح  من أصحابه املستنكر الذي الرواية عنه ويرسل عن النيب ص

اليوجد له شيء يسدده ففرقنا بينهم الفتراق أحاديثهم ومل حناب أحدا ولكنا قلنا يف ذلك بالداللة البينة على 
ما وصفناه من صحة روايته وقد اخربين غري واحد من أهل العلم عن حيي بن أيب أنيسة عن ابن شهاب عن 

بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل حديث ابن ايب ذئب قال فكيف مل تأخذوا ا
بقول علي فيه قلنا إذا ثبت عندنا عن علي رضي اهلل عنه مل يكن عندنا وعندك وعند أحد من أهل العلم لنا 

د روى عبد األعلى التغليب عن أن نترك ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ما جاء عن غريه قال فق
علي بن أيب طالب شبيها بقولنا قلنا الرواية عن علي رضي اهلل عنه بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية 



عبد األعلى وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد األعلى اليت اليعارضها معارض تضعيفا شديدا فكيف 
هبا قال الشافعي وقيل لقائل هذا القول قد خرجت فيه مما  مبا عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأوىل

رويت عن عطاء يرفعه ومن أصح الروايتني عن علي رضي اهلل عنه وعن شريح وما روينا عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم إىل قول رويته عن إبراهيم النخعي وقد روى عن إبراهيم خالفه وإبراهيم لو مل ختتلف الرواية عنه 

اليلزم قوله وقلت قوال متناقضا خارجا عن أقاويل الناس وليس للناس  فيه زعمت  
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فيه قول إال وله وجه وإن ضعف إال قولكم فإنه الوجه له يقوى وال يضعف مث المتتنعون من تضعيف من   
ترادا فضله وهكذا كل قال يترادان الفضل أن يقول مل يدفعه أمانة وال بيعا وإمنا دفعه حمتبسا بشيء فإن هلك 

مضمون بعينه إذا هلك ضمن من ضمنه قيمته قال الشافعي وهذا ضعيف إذ كيف يترادان فضله وهو إن 
كان كالبيع فهو مبا فيه وإن كان حمتبسا حب  فما معىن أنه مضمون وهو الغصب من املرهتن وال عدوان عليه 

الرهن مبا فيه أن يقول قد رضي الراهن  يف حبسه وهو يبيح له حبسه قال الشافعي ووجه قول من قال
واملرهتن أن يكون احل  يف الرهن فإذا هلك هلك مبا فيه ألنه كالبدل من احل  وهذا ضعيف وما مل يتراضيا 
تبني ملك الراهن على الرهن إىل أن ميلكه املرهتن ولو ملكه مل يرجع إىل الراهن قال الشافعي والسنة ثابتة 

هبا قلنا وليس مع السنة حجة وال فيها إال إتباعها مع أهنا أصح األقاويل مبتدأ وتخرجا  عندنا واهلل تعاىل أعلم
قال وقيل لبعض من قال هذا القول الذي حكينا أنت أخطأت خبالف السنة وأخطأت خبالفك ما قلت قال 

ما ذكرنا كفاية وأين خالفت ما قلت قلت عبت علينا أن زعمنا أنه أمانة وحجتنا فيه ما ذكرنا وغريها مما في
منه فكيف عبت قوال قلت ببعضه قال يل وأين قلت زعمت أن الرهن مضمون قال نعم قلنا فهل رأيت 
مضمونا قط بعينه فهلك إال أدى الذي ضمنه قيمته بالغة ما بلغت قال ال غري الرهن قلنا فالرهن إذا كان 

مل مل يضمن املرهتن تسعمائة لو كان عندك مضمونا مل مل يكن هكذا إذا كان يسوي ألفا وهو رهن مبائة 
مضمونا كما ذكرت قال هو يف الفضل أمني قلنا ومعىن الفضل غري معىن غريه قال نعم قلنا ألن الفضل ليس 
برهن قال إن قلت ليس برهن قلت أفيأخذه مالكه قال فليس ملالكه أن يأخذه حىت يؤدي ما فيه قلنا مل قال 

س حب  واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة قال نعم قلنا أفتقبل مثل هذا ألنه رهن قلنا فهو رهن واحد حمتب
القول ممن خيالفك فلو قال هذا غريك ضعفته تضعيفا شديدا فيما ترى وقلت وكيف يكون الشيء الواحد 



مدفوعا باألمر الواحد بعضه أمانة وبعضه مضمون قال الشافعي وقلنا أرأيت جارية تسوي ألفا رهنت مبائة 
رهنت مبائة أليست اجلارية بكماهلا رهنا مبائة واأللف الدرهم رهن بكماهلما مبائة قال بلى قلنا  وألف درهم

الكل مرهون منهما ليس له أخذه وال إدخال أحد برهن معه فيه من قبل أن الكل مرهون باملائة مدفوع دفعا 
وتسعة أعشارها أمانة واحدا حب  واحد فال خيلص بعضه دون بعض قال نعم قلنا وعشر اجلارية مضمون 

 ومائة مضمون وتسعمائة أمانة قال نعم قلنا فأي شئت عبت من قولنا ليس مبضمون وهذا أنت تقول 
   
 

 1046 :صفحة 
 

يف أكثره ليس مبضمون قال الشافعي وقيل له إذا كانت اجلارية دفعت خارجا تسعة أعشارها من الضمان   
مثنها حىت تصري تسوى مائة قال اجلارية كلها مضمونة قيل  واأللف كذلك فما تقول إن نقصت اجلارية يف

فإن زادت بعد النقصان حىت صارت تسوى ألفني قال خترج الزيادة من الضمان ويصري نصف عشرها 
مضمونا وتسعة عشر جزاء من عشرين سهما غري مضمون قلنا مث هكذا إن نقصت أيضا حىت صارت 

ل وهكذا جوار لو رهن يسوين عشرة آالف بألف كانت تسعة تسوى مائة قال نعم تعود كلها مضمونة قا
أعشارهن خارجة من الرهن بضمان وعشر مضمون عنده فقلت لبعضهم لو قال هذا غريكم كنتم شبيها أن 
تقولوا ما حيل لك أن تتكلم يف الفتيا وأنت ال تدري ما تقول كيف يكون رهن واحد حب  واحد بعضه أمانة 

خرج ما كان مضمونا منه من الضمان ألنه إن دفع عندكم مبائة وهو يسوى مائة وبعضه مضمون مث يزيد في
كان مضمونا كله وإن زاد خرج بعضه من الضمان مث إن نقص عاد إىل الضمان وزعمت أنه إن دفع جارية 
رهنا بألف وهي تسوى ألفا فولدت أوالدا يساوون آالف فاجلارية مضمونه كلها واألوالد رهن كلهم غري 

نني ال يقدر صاحبهم على أخذهم ألهنم رهن وليسوا مبضمونني مث إن ماتت أمهم صاروا مضمونني مضمو
حبساب فهم كلهم مرة رهن خارجون من الضمان ومرة داخل بعضهم يف الضمان خارج بعض قال 

به  الشافعي فقيل ملن قال هذا القول ما يدخل على أحد أقبح من قولكم أعلمه وأشد تناقضا أخربين من أث 
عن بعض من نسب إىل العلم منهم أنه يقول لو رهن اجلارية بألف مث أدى األلف إىل املرهتن وقبضها منه مث 
دعاه باجلارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من مال الراهن وكانت األلف مسلمة للمرهتن ألهنا حقه 

ا بأنكر مما وصفنا وما يشبهه مما سكتنا فإن كان هذا فقد صاروا فيه إىل قولنا وتركوا مجيع قوهلم وليس هذ
عنه قال الشافعي فقال يل قائل من غريهم نقول الرهن مبا فيه أال ترى أنه ملا دفع الرهن يعين بشيء بعينه ففي 



هذا داللة على أنه قد رضى الراهن واملرهتن بأن يكون احل  يف الرهن قلنا ليس يف ذلك داللة على ما قلت 
تعامال على أن احل  على مالك الرهن والرهن وثيقة مع احل  كما تكون احلمالة قال  قال وكيف قلنا إمنا

كأنه بأن يكون رضا أشبه قلنا إمنا الرضا بأن يتبايعانه فيكون ملكا للمرهتن فيكون حينئذ رضا منهما به وال 
منهما وهو ملك  يعود إىل ملك الراهن إال بتجديد بيع منه وهذا يف قولنا وقولكم ملك للراهن فأي رضا

للراهن بأن خيرج ملك الراهن إىل ملك املرهتن فإن قلت إمنا يكون الرضا إذا هلك فإمنا ينبغي أن يكون 
 الرضا عند العقدة والدفع قال 
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هذه والدفع كان وهو ملك للراهن وال يتحول حكمه عما دفع به ألن احلكم عندنا وعندك يف كل أمر   
منا هو على العقدة فيه عقدة إ  

رهن املشاع    
قال الشافعي رمحه اهلل ال بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه ونصف داره وسهما من أسهم من ذلك  

مشاع غري مقسوم إذا كان الكل معلوما وكان ما رهن منه معلوما وال فرق بني ذلك وبني البيوع وقال 
ه غريه واحتج بقول اهلل تبارك وتعاىل فرهان مقبوضة بعض الناس الجيوز الرهن إال مقبوضا مقسوما الخيالط

قال الشافعي قلنا فلم جيز الرهن إال مقبوضا مقسوما وقد يكون مقبوضا وهو مشاع غري مقسوم قال قائل 
فكيف يكون مقبوضا وأنت التدري أي الناحيتني هو وكيف يكون مقبوضا يف العبد وهو اليتبعض فقلت 

دا اليع عندك إال مبعىن واحد وقد يقع على معان تختلفه قال بل هو مبعىن واحد كان القبض إذا كان امسا واح
قلت أو ما تقبض الدنانري والدراهم وما صغر باليد وتقبض الدور بدفع املفاتيح واألرض بالتسليم قال بلى 

ر فقلت فهذا تختلف قال  جيمعه كله أنه منفصل الخيالطه شيء قلت فقد تركت القول األول وقلت آخ
وسنتركه إن شاء اهلل تعاىل وقلت فكأن القبض عندك اليقع أبدا إال على منفصل الخيالطه شيء قال نعم 

قلت فما تقول يف نصف دار ونصف أرض ونصف عبد ونصف سيف اشتريته منك بثمن معلوم قال جائز 
يت أردت نقض قلت وليس علي دفع الثمن حىت تدفع إيل ما اشتريت فأقبضه قال نعم قلت فإين ملا اشتر

البيع فقلت باعين نصف دار مشاع الأدري أشرقي الدار يقع أم غربيها ونصف عبد ال ينفصل أبدا وال 
ينقسم وأنت الجتيزين على قسمه ألن فيه ضررا فأنا أفسخ البيع بين وبينك قال ليس ذلك لك وقبض نصف 



حائل قلت أنت الجتيز البيع الدار ونصف األرض ونصف العبد ونصف السيف أن يسلمه وال يكون دونه 
إال معلوما وهذا غري معلوم قال هو وإن مل يكن معلوما بعينه منفصال فالكل معلوم ونصيبك من الكل 

حمسوب قلت وإن كان حمسوبا فإين الأدري أين يقع قال أنت شريك يف الكل قلت فهو غري مقبوض ألنه 
فيبطل به الرهن وتقول القبض أن يكون  ليس مبنفصل وأنت تقول فيما ليس مبنفصل اليكون مقبوضا

منفصال قال قد يكون منفصال وغري منفصل قلت وكيف يكون مقبوضا وهو غري منفصل قال ألن الكل 
معلوم وإذا كان الكل معلوما فالبعض باحلساب معلوم قلت فقد تركت قولك األول وتركت قولك الثاين 

ع ال جيوز إال معلوما فجعلته معلوما ويتم فلم إذا كان هذا كما وصفت جيوز البيع فيه والبي  
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بالقبض ألن البيع عندك اليتم حىت يقضى على صاحبه بدفع الثمن إال مقبوضا فكان هذا عندك قبضا   
زعمت أنه يف الرهن غري قبض فال يعدو أن تكون أخطأت بقولك اليكون يف الرهن قبضا أو بقولك يكون 

الشافعي فالقبض اسم جامع وهو يقع مبعان تختلفة كيف ما كان الشيء معلوما أو كان يف البيع قبضا قال 
الكل معلوما والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم حىت ال يكون دونه حائل فهو قبض فقبض 

ار الذهب والفضة والثياب يف جملس الرجل واألرض أن يؤتى يف مكاهنا فتسلم ال حتويها يد وال حييط هبا جد
والقبض يف كثري من الدور واألرضني إسالها بأعالقها والعبيد تسليمهم حبضرة القابض واملشاع من كل 

أرض وغريها أن اليكون دونه حائل فهذا كله قبض تختلف جيمعه اسم القبض وإن تفرق الفعل فيه غري أنه 
كان هكذا فهو مقبوض  جيمعه أن يكون جمموع العني والكل جزء من الكل معروف وال حائل دونه فإذا

والذي يكون يف البيع قبضا يكون يف الرهن قبضا الخيتلف ذلك قال الشافعي ومل أمسع أحدا عندنا تخالفا 
فيما قلت من أنه جيوز فيه الرهن والذي خيالف ال حيتج فيه مبتقدم من أثر فيلزم اتباعه وليس بقياس وال 

وا بني الشيئني إذا فرقت بينهما اآلثار حىت يفارقوا اآلثار يف معقول فيغيبون يف االتباع الذي يلزمهم أن يفرق
بعض ذلك ألن جيزئوا األشياء زعموا على مثال مث تأيت أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها وهي جمتمعة 

بآرائهم وحنن وهم نقول يف اآلثار تتبع كما جاءت وفيما قلت وقلنا بالرأي ال نقبل إال قياسا صحيحا على 
ال الشافعي وإن تبايع الراهن واملرهتن على شرط الرهن وهو أن يوضع على يدي املرهتن فجائز وإن أثر ق

وضعاه على يدي عدل فجائز وليس لواحد منهما إخراجه من حيث يضعانه إال باجتماعهما على الرضا بأن 



ينبغي للحاكم إن خيرجاه قال الشافعي فإن خيف املوضوع على يديه فدعا أحدمها إىل إخراجه من يديه ف
كانت تغريت حاله عما كان عليه من األمانة حىت يصري غري أمني أن خيرجه مث يأمرمها أن يتراضيا فإن فعال 
وإال رضي هلما كما حيكم عليهما فيما مل يتراضيا فيه مبا لزمهما قال وإن مات املوضوع على يديه الرهن 

راضي قال الشافعي وإن مات املرهتن والرهن على يديه فكذلك يتراضيان أو يرضى هلما القاضي إن أبيا الت
ومل يرض الراهن وصية وال وارثة قيل لوارثه إن كان بالغا أو لوصيه إن مل يكن بالغا تراض أنت وصاحب 
الرهن فإن فعال وإال صريه احلاكم إىل عدل وذلك أن الراهن مل يرض بأمانة الوارث وال الوصي وملا كان 

س الرهن حىت يستويف حقه كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له أمر يف ماله قال للوارث ح  يف احتبا
 الشافعي وإن مات الراهن فالدين حال 

   
 

 1049 :صفحة 
 

ويباع الرهن فإن أدى ما فيه فذلك وإن كان يف مثنه فضل رد على ورثة امليت وإن نقص الرهن من الدين   
 تركة امليت وكان أسوة الغرماء فيما يبقى من دينه قال الشافعي رجع صاحب احل  مبا بقي من حقه يف

وليس ألحد من الغرماء أن يدخل معه يف مثن رهنه حىت يستوفيه وله أن يدخل مع الغرماء بشيء إن بقي له 
يف مال امليت غري املرهون إذا باع رهنه فلم يف قال الشافعي وإذا كان الرهن على يدي عدل فإن كانا 

لى يدي العدل على أن يبيعه فله بيعه إذا حل األجل فإن باعه قبل أن حيل األجل بغري أمرمها معا وضعاه ع
فالبيع مفسوخ وإن فات ضمن القيمة إن شاء الراهن واملرهتن وكانت القيمة أكثر مما باع به وإن شاء 

حمل األجل وإال تراضيا أن  فللراهن ما باع به الرهن قل أو كثر مث إن تراضيا أن تكون القيمة على يديه إىل
تكون على يدي غريه ألن بيعه للرهن قبل حمل احل  خالف األمانة وإن باعه بعد حمل احل  مبا اليتغابن الناس 

مبثله رد البيع إن شاء فإن فات ففيها قوالن أحدمها يضمن قيمته ما بلغت فيه فيؤدي إىل ذي احل  حقه 
يضمن ما حط مما اليتغابن الناس مبثله ألنه لو باع مبا يتغابن الناس  ويكون ملالك الرهن فضلها والقول اآلخر

مبثله جاز البيع فإمنا يضمن ما كان ال جيوز له حبال قال الشافعي وحد ما يتغابن الناس مبثله يتفاوت تفاوتا 
ال شديدا فيما يرتفع وينخفض وخيص ويعم فيدعى رجالن عدالن من أهل البصر بتلك السلعة املبيعه فيق

أيتغابن أهل البصر بالبيع يف البيع مبثل هذا فإن قالوا نعم جاز وإن قالوا ال رد إن قدر عليه وإن مل يقدر عليه 
فالقول فيه ما وصفت قال الشافعي وال يلتفت إىل ما يتغابن به غري أهل البصر وإىل ترك التوقيت فيما يتغابن 



يقول حد ما يتغابن الناس مبثله العشرة ثالثة فإن  الناس مبثله بعض أصحابه وخالفه صاحبه وكان صاحبه
جاوز ثالثة مل يتغابن أهل البصر بأكثر من ثالثة قال الشافعي وأهل البصر باجلوهر والوشي وعليه الرقي  

يتغابنون بالدرهم ثالثة وأكثر وال يتغابن أهل البصر باحلنطة والزيت والسمن والتمر يف كل مخسني بدرهم 
موم البصر به مع اختالف ما يدق وظهور ما جيل قال الشافعي وإن باع املوضوع على وذلك لظهوره وع

يديه الرهن فهلك الثمن منه فهو أمني والدين على الراهن قال الشافعي وإن اختلف مالك الرهن واملرهتن 
اليمني إن أراد  واملؤمتن والبائع فقال بعت مبائة وقال بعت خبمسني فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه

الذي خيالفه ميينه قال وإن اختلف الراهن واملرهتن يف الرهن فقال الراهن رهنتكه مبائة وقال املرهتن رهنتنيه 
مبئتني فالقول قول الراهن قال الشافعي وإن اختلفا يف الرهن فقال الراهن رهنتك عبدا يساوي ألفا وقال 

 املرهتن رهنتين عبدا يساوي مائة فالقول 
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قول املرهتن قال الشافعي ولو قال مالك العبد رهنتك عبدي مبائة أو هو يف يديك وديعة وقال الذي هو يف   
يديه بل رهنتنيه بألف يف احلالني كان القول قول مالك العبد يف ذلك ألهنما يتصادقان على ملكه ويدعى 

أو حقا يف الرهن ال يقر به مالكه قال الشافعي وليس  الذي هو يف يديه فضال على ما كان يقر به مالكه فيه
يف كينونة العبد يف يدي املرهتن داللة على ما يدعى من فضل الرهن قال الشافعي ولو قال رهنتكه بألف 
ودفعتها إليك وقال املرهتن مل تدفعها إيل كان القول قول املرهتن ألنه يقر بألف يدعي منها الرباءة قال 

ل رهنتك عبدا فأتلفته وقال املرهتن مات كان القول قول املرهتن وال يصدق الراهن على الشافعي ولو قا
تضمينه ولو قال رهنتك عبدا بألف وأتلفته وليس هبذا وقال املرهتن هو هذا فال يصدق الراهن على تضمني 

العبد مل يقر بأنه رهنه املرهتن العبد الذي ادعى وال يكون العبد الذي ادعى فيه املرهتن الرهن رهنا ألن مالك 
إياه بعينه ويتحالفان معا أال ترى أهنما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم وقال صاحب األلف رهنتين هبا 

دارك وقال صاحب الدار مل أرهنك كان القول قوله قال الشافعي وجيوز رهن الدنانري بالدنانري والدراهم 
من احل  وليس هذا ببيع قال الشافعي وإذا استعار رجل من رجل  بالدراهم كان الرهن مثال أو أقل أو أكثر

عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بينة كما جيوز لو رهنه مالك العبد فإن أراد 
مالك العبد أن خيرجه من الرهن فليس له ذلك إال أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعا احل  كله قال 



افعي وملالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له مىت شاء ألنه أعاره له بال مدة كان ذلك حمل الدين أو الش
بعده قال الشافعي فإن أعاره إياه فقال أرهنه إىل سنة ففعل وقال أفتكه قبل السنة ففيها قوالن أحدمها أن له 

ه ومن حجة من قال هذا أن يقول لو أعرتك أن يأخذه ببيع ماله عليه يف ماله حىت يعيده إليه كما أخذه من
عبدي خيدمك سنة كان يل أخذه الساعة ولو أسلفتك ألف درهم إىل سنة كان يل أخذها منك الساعة 

والقول اآلخر أنه ليس له أخذه إىل السنة ألنه قد أذن له أن يصري فيه حقا لغريمها فهو كالضامن عنه ماال 
ه إياه وال سلفه له قال الشافعي ولو تصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه وقال وال يشبه إذنه برهنه إىل مدة عاريت

أذنت لك يف رهنه بألف وقال الراهن واملرهتن أذنت يل بألفني فالقول قول مالك العبد يف أنه بألف واأللف 
رجل مبائة مث  الثانية على الراهن يف ماله للمرهتن قال الشافعي ولو استعاره رجالن عبدا من رجل فرهناه من
 أتى أحدمها خبمسني فقال هذا ما يلزمين من احل  مل يكن واحد منهما ضامنا عن صاحبه وإن 
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اجتمعا يف الرهن فإن نصفه مفكوك ونصفه مرهون قال الشافعي وإذا استعار رجل من رجلني عبدا فرهنه   
د وح  فالن مرهون ففيها قوالن أحدمها أنه اليفك مبائة مث جاء خبمسني فقال هذه فكاك ح  فالن من العب

إال معا أال ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه مبائة مث جاء بتسعني فقال فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهونا مل 
يكن منه شيء مفكوكا وذلك أنه رهن واحد حب  واحد فال يفك إال معا والقول اآلخر أن امللك ملا كان 

نصفه جاز أن يفك نصف أحدمها دون نصف اآلخر كما لو استعار من رجل عبدا  لكل واحد منهما على
ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدمها دون اآلخر والرجالن وإن كان ملكها يف واحد اليتجزأ 

فأحكامهما يف البيع والرهن حكم مالكي العبدين املفترقني قال الشافعي ولويل اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه 
كما يبيعان عليه فيما البد له منه وللمأذون له يف التجارة وللمكاتب واملشترك املستأمن أن يرهن وال بأس 

أن يرهن املسلم عند املشرك واملشرك عند املسلم كل شيء ما خال املصحف والرقي  من املسلمني فإنا نكره 
ن رقا فإن الرقي  الميتنع إال قليال من أن يصري املسلم حتت يدي املشرك بسبب يشبه الرق والرهن وإن مل يك

الذل ملن صار حتت يديه بتصيري مالكه قال الشافعي ولو رهن العبد مل نفسخه ولكنا نكرهه ملا وصفنا ولو 
قال قائل آخذ الراهن بافتكاكه حىت يويف املرهتن املشرك حقه متطوعا أو يصري يف يديه مبا جيوز له ارهتانه فإن 

بيع كان مذهبا فأما ما سواهم فال بأس برهنه من املشركني فإن رهن املصحف قلنا إن مل يتراضيا فسخت ال



رضيت أن ترد املصحف ويكون حقك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى املصحف مما جيوز أن 
يكون يف يديك وإن مل تتراضيا فسخنا البيع بينكما ألن القرآن أعظم من أن يترك يف يدي مشرك يقدر على 
إخراجه من يديه وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ميسه من املسلمني إال طاهر وهنى أن يسافر به 
إىل بالد العدو أخربنا إبراهيم وغريه عن جعفر عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رهن درعه عند أيب 

يئا بعد الوقف فال جيوز يف قول بعض الشحم اليهودي قال الشافعي ويوقف على املرتد ماله فإن رهن منه ش
أصحابنا على حال ويف قول بعضهم الجيوز إال أن يرجع إىل اإلسالم فيملك ماله فيجوز الرهن وإن رهنه 
قبل وقف ماله فالرهن جائز كما جيوز للمشرك ببالد احلرب ما صنع يف ماله قبل أن يؤخذ عنه وكما جيوز 

يف ماله قبل أن يقوم عليه غرماؤه فإذا قاموا عليه مل جيز ما صنع يف للرجل من أهل اإلسالم والذمة ما صنع 
ماله حىت يستوفوا حقوقهم أو يربئوه منها قال الشافعي وليس للمقارض أن يرهن ألن امللك لصاحب املال 

 كان يف 
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لفضل شرطه له إن سلم حىت املقارضة فضل عن رأس املال أو مل يكن وإمنا ملك املقارض الراهن شيئا من ا  
يصري رأس مال املقارض إليه أخذ شرطه وإن مل يسلم مل يكن له شيء قال وإن كان عبد بني رجلني فأذن 
أحدمها لآلخر أن يرهن العبد فالرهن جائز وهو كله رهن جبميع احل  اليفك بعضه دون بعض وفيها قول 

فك نصيب شريكه يف العبد إن شاء ذلك شريكه  آخر أن الراهن إن فك نصيبه منه فهو مفكوك وجيرب على
فيه وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك وصاحب احل  على حقه يف نصف العبد الباقي وإن مل يأذن 
شريك العبد لشريكه يف أن يرهن نصيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون ونصف شريكه الذي مل يأذن 

أن رجال لو تعدى فرهن عبد رجل بغري إذنه مل يكن له رهنا  له يف رهنه من العبد غري مرهون أال ترى
وكذلك يبطل الرهن يف النصف الذي ال ميلكه الراهن قال الشافعي وجيوز رهن االثنني الشيء الواحد قال 
الشافعي فإن رهن رجل رجال أمة فولدت أو حائطا فأمثر أو ماشية فتناجتت فاختلف أصحابنا يف هذا فقال 

ولد اجلارية وال نتاج املاشية وال مثرة احلائط رهنا وال يدخل يف الرهن شيء مل يرهنه مالكه بعضهم اليكون 
قط ومل يوجب فيه حقا ألحد وإمنا يكون الولد تبعا يف البيوع إذا كان الولد مل حيدث قط إال يف ملك 

د اململوك فلم يصر إال أن املشتري وإن كان احلمل كان يف ملك البائع وتبعا يف العت  ألن العت  كان ومل يول



يكون مملوكا ألنه مل يصر إىل حكم احلياة الظاهر إال بعد العت  ألمه وهو تبع ألمه ومثر احلائط إمنا يكون تبعا 
يف البيع ما مل يؤبر وإذا أبر فهو للبائع إال أن يشترط املبتاع قال الشافعي والعت  والبيع تخالف للرهن أال ترى 

رقبة األمة واحلائط واملاشية من ملكه وحوله إىل ملك غريه وكذلك إن أعت  األمة فقد  أنه إذا باع فقد حول
أخرجها من ملكه لشيء جعله اهلل وملكت نفسها والرهن مل خيرجه من ملكه قط هو يف ملكه حباله إال أنه 

املستأجر أح  حمول دونه حب  حبسه به لغريه أجازه املسلمون كما كان العبد له وقد أجره من غريه وكان 
مبنفعته إىل املدة اليت شرطت له من مالك العبد وامللك له وكما لو آجر األمة فتكون حمتبسة عنه حب  فيها 

وإن ولدت أوالد مل تدخل األوالد يف اإلجارة فكذلك التدخل األوالد يف الرهن والرهن مبنزلة ضمان الرجل 
ه وولد األمه ونتاج املاشية ومثر احلائط مما مل يدخل عن الرجل وال يدخل يف الضمان إال من أدخل نفسه في

يف الرهن قط وقد أخربنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن 
ارهتن خنال مثمرا فليحسب املرهتن مثرها من رأس املال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب 

 مطرفا قاله 
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يف احلديث من عام حج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي وهذا كالم حيتمل معاين فأظهر   
معانيه أن يكون الراهن واملرهتن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا أو يكون الدين حاال ويكون الراهن سلط 

إن كان الدين إىل أجل وحيتمل غري هذا املرهتن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله أو أذن له بذلك و
املعىن فيحتمل أن يكونا تراضيا أن الثمرة للمرهتن فتأداها على ذلك فقال هي من رأس املال ال للمرهتن 

وحيتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدما فأعلمهم أهنا ال تكون للمرهتن ويشبه هذا لقوله من عام حج رسول 
كانوا يقضون بأن الثمر للمرهتن قبل حج النيب صلى اهلل عليه وسلم وظهور اهلل صلى اهلل عليه وسلم كأهنم 

حكم فردهم إىل أن ال تكون للمرهتن فلما مل يكن له ظاهر مقتصرا عليه وصار إىل التأويل مل جيز ألحد فيه 
مل شيء إال جاز عليه وكل حيتمل معىن الخيالف معىن قول من قال ال تكون الثمرة رهنا مع احلائط إذا 

تشترط قال الشافعي فإن قال قائل وكيف ال يكون له ظاهر تخالف حيكم به قلت أرأيت رجال رهن رجال 
حائطا فأمثر احلائط للمرهتن بيع الثمرة وحساهبا من رأس املال فيكون بائعا لنفسه بال تسليط من الراهن 

ن أن يقبضها من رأس ماله إن كان وليس يف احلديث أن الراهن سلط املرهتن على بيع الثمرة أو جيوز للمرهت



الدين إىل أجل قبل حمل الدين وال جييز هذا أحد علمته فليس وجه احلديث يف هذا إال بتأويل قال الشافعي 
فلما كان هذا احلديث هكذا كان أن ال تكون الثمرة رهنا وال الولد وال النتاج أصح األقاويل عندنا واهلل 

قائل إال أن يتشارطا عند الرهن أن يكون الولد والنتاج والثمر رهنا فيشبه  تعاىل أعلم قال الشافعي ولو قال
أن جيوز عندي وإمنا أجزته على ما مل يكن أنه ليس بتمليك فال جيوز أن ميلك ماال يكون وهذا يشبه معىن 

أن يكون حديث معاذ واهلل تعاىل أعلم وإن مل يكن بالبني جدا كان مذهبا ولوال حديث معاذ ما رأيته يشبه 
عند أحد جائزا قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا رهنه ماشية أو خنال على أن ما حدث من النتاج أو الثمرة 
رهن كان الرهن باطال ألنه رهنه ما ال يعرف وال يضبط ويكون وال يكون وال إذا كان كيف يكون وهذا 

الثمرة والنتاج وولد اجلارية رهن مع  أصح األقاويل على مذهب الشافعي قال الشافعي وقال بعض أصحابنا
اجلارية واملاشية واحلائط ألنه منه وما كسب الرهن من كسب أو وهب له من شيء فهو ملالكه وال يشبه 
كسبه اجلناية عليه ألن اجلناية مثن له أو لبعضه قال الشافعي وإذا دفع الراهن الرهن إىل املرهتن أو إىل العدل 

خلدمة أو غريها فليس له ذلك فإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخربنا عن ابن جريج فأراد أن يأخذه من يديه 
 عن عطاء يف العبد يكون رهنا 
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فيعتقه سيده فإن العت  باطل أو مردود قال الشافعي وهذا له وحه ووجهه أن يقول قائله إذا كان العبد   
ذه ساعة خيدمه فهو من أن يعتقه أبعد فإذا كان يف حال الجيوز باحل  الذي جعله فيه حموال بينه وبني أن يأخ

له فيها عتقه وأبطل احلاكم فيها عتقه مث فكه بعد مل يعت  بعت  قد أبطله احلاكم وقال بعض أصحابنا إذا 
أعتقه الراهن نظرت فإن كان له مال يقي بقيمة العبد أخذت قيمته منه فجعلتها رهنا وأنفذت عتقه ألنه 

ل وكذلك إن أبرأه صاحب الدين أو قضاه فرجع العبد إىل مالكه وانفسخ الدين الذي يف عنقه مالك قا
أنقذت عليه العت  ألنه مالك إمنا العلة اليت منعت هبا عتقه ح  غريه يف عنقه فلما انفسخ ذلك أنفذت فيه 

قول ليس لسيد العبد العت  قال الشافعي وقد قال بعض الناس هو حر ويسعى يف قيمته والذي يقول هو حر ي
أن يبيعه وهو مالك له وال يرهنه وال يقبضه ساعه وإذا قيل له مل وهو مالك قد باع بيعا صحيحا قال فيه 

ح  لغريه حال بينه وبني أن خيرجه من الرهن فقيل له فإذا منعته أن خيرجه من الرهن بعوض يأخذه لعله أن 
قال ابيعه اليتلف مث أدفع الثمن رهنا فقلت ال إال برضا املرهتن يؤديه إىل صاحبه أو يعطيه إياه رهنا مكانه أو 



ومنعته وهو مالك أن يرهنه من غريه فأبطلت الرهن إن فعل ومنعته وهو مالك أن خيدمه ساعة وكانت 
حجتك فيه أنه قد أوجب فيه شيئا لغريه فكيف أجزت له أن يعتقه فيخرجه من الرهن اإلخراج الذي ال 

د منعته من األقل وأعطيته األكثر فإن قال استسعيه فاالستسعاء أيضا ظلم للعبد وللمرهتن يعود فيه أبدا لق
أرأيت إن كانت أمة تساوي ألوفا ويعلم أهنا عاجزة عن اكتساب نفقتها يف أي شيء تسعى أو رأيت إن 

أو يسعى فيه  كان الدين حاال أو إىل أي يوم فأعتقه ولعل العبد يهلك وال مال له و األمة فيبطل ح  هذا
مائة سنة مث لعله ال يؤدي منه كبري شيء ولعل الراهن مفلس ال جيد درمها فقد أتلفت ح  صاحب الرهن 
ومل ينتفع برهنه فمرة جتعل الدين يهلك إذا هلك الرهن ألنه فيه زعيم ومرة تنظر إىل الذي فيه الدين فتجيز 

إمنا يرهتن الرجل حبقه فيكون أحسن حاال ممن مل فيه عت  صاحبه وتتلف فيه ح  الغرمي وهذا قول متباين و
يرهتن واملرهتن يف أكثر قول من قال هذا أسوأ حاال من الذي مل يرهتن وما شيء أيسر على من يستخف 
بذمته من أن يسأل صاحب الرهن أن يعريه إياه إما خيدمه أو يرهنه فإذا أىب قال ألخرجنه من يدك فأعتقه 

عند الراهن وفاء قال الشافعي وال أدري أيراه يرجع بالدين على الغرمي العت  أم ال فتلف ح  املرهتن ومل جيد 
قال الشافعي فإن قال قائل ملا أجزت العت  فيه إذا كان له مال ومل تقل ما قال فيه عطاء قيل له كل مالك 

 جيوز عتقه إال لعلة 
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 أجزه وإذا مل يكن يتلف لغريه حقا وكنت آخذ العوض ح  غريه فإذا كان عتقه إياه يتلف ح  غريه مل  
منه وأصريه رهنا كهو فقد ذهبت العلة اليت هبا كنت مبطال للعت  وكذلك إذا أدى احل  الذي فيه استيفاء 

من املرهتن أو إبراء وال جيوز الرهن إال مقبوضا وإن رهنه رهنا فما قبضه هو وال عدل يضعه على يديه 
بض ما وصفت يف صدر الكتاب تختلف قال وإن قبضه مث أعاره إياه أو آجره إياه هو أو فالرهن مفسوخ والق

العدل فقال بعض أصحابنا الخيرجه هذا من الرهن ألنه إذا أعاره إياه فمىت شاء أخذه وإذا آجره فهو 
أخذ كاألجنيب يؤاجر الرهن إذا أذن له سيده واإلجارة للمالك فإذا كانت للمالك فلصاحب الرهن أن ي

الرهن ألن اإلجارة منفسخة وهكذا نقول قال الشافعي فإن تبايعا على أن يرهنه فرهنه وقبض أو رهنه بعد 
البيع فكل ذلك جائز وإذا رهنه فليس له إخراجه من الرهن فهو كالضمان جيوز بعد البيع و عنده قال 



فسخ البيع أو إنباته ألنه قد بايعه على  الشافعي فإن تبايعا على أن يرهنه عبدا فإذا هو حر فالبائع باخليار يف
 وثيقة فلم تتم له وإن تبايعا على رهنه فلم يقبضه فالرهن مفسوخ ألنه الجيوز إال مقبوضا 

جناية الرهن    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا جىن األجنيب على العبد املرهون جناية تتلفه أو تتلف بعضه أو تنقصه فكان  

عبد الراهن اخلصم فيها وإن أحب املرهتن حضوره أحضره فإذا قضى له بأرش اجلناية دفع هلا أرش فمالك ال
األرش إىل املرهتن إن كان الرهن على يديه أو إىل العدل الذي على يديه وقيل للراهن إن أحببت فسلمه إىل 

الرهن إىل حمل املرهتن قصاصا من حقه عليك وإن شئت فهو موقوف يف يديه رهنا أو يف يدي من على يديه 
احل  قال الشافعي ال أحسب أحدا يعقل خيتار أن يكون من ماله شيء يقف ال يقبضه فينتفع به إىل حمل 
الدين وال شيء له بوحه من الوجوه موقوفا غري مضمون إن تلف تلف بال ضمان على الذي هو يف يديه 

ل الشافعي فإن قال الراهن أنا آخذ وكان أصل احل  ثابتا كما كان عليه على أن يكون قصاصا من دينه قا
األرش ألن ملك العبد يل فليس ذلك له من قبل أن ما كان من أرش العبد فهو ينقص من مثنه وما أخذ من 
أرشه فهو يقوم مقام بدنه ألنه عوض من بدنه والعوض من البدن يقوم مقام البدن إذا مل يكن ملالكه أخذ 

بدنه وال أرش شيء منه قال الشافعي وإن جىن عليه ابن املرهتن بدن العبد فكذلك ال يكون له أخذ أرش 
فجنايته كجناية األجنيب وإن جىن عليه املرهتن فجنايته أيضا كجناية األجنيب إال أن مالك العبد خيري بني أن 

 جيعل ما يلزمه من مثن عقل العبد قصاصا من دينه 
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هن على يديه وإن كان موضوعا على يدي عدل أخذ ما لزمه من عقله أو يقره رهنا يف يديه إن كان الر  
فدفع إىل العدل قال الشافعي فإن جىن عليه عبد للمرهتن قيل للمرهتن افد عبك جبميع اجلناية أو أسلمه يباع 
فإن فداه فالراهن باخليار بني أن يكون الفداء قصاصا من الدين أو يكون رهنا كما كان العبد وإن اسلم 

عبد بيع العبد مث كان مثنه رهنا كما كان العبد اجملين عليه قال الشافعي وإن جىن عبد املرهتن على عبد ال
الراهن املرهون جناية ال تبلغ النفس فالقول فيها كالقول يف اجلناية يف النفس خيري بني أن يفديه جبميع أرش 

لك قال الشافعي وإن كان يف الرهن عبدان اجلناية أو يسلمه يباع فإن اسلمه بيع مث كان مثنه كما وصفت 
فجىن أحدمها على اآلخر فاجلناية هدر ألن اجلناية يف عن  العبد ال يف مال سيده فإذا جىن أحدمها على اآلخر 



فكأمنا جىن على نفسه ألن املالك الراهن اليستح  إال ما هو له رهن لغريه فالسيد ال يستح  من العبد اجلاين 
ن اليستح  من العبد اجلاين أيضا إال ما هو ملك ملن رهنه وما هو رهن له قال الشافعي وإن إال ماله واملرهت

كان الرهن أمة فولدت ولدا فجىن عليها ولدها فولدها كعبد للسيد لو جىن عليها ألنه خارج من الرهن قال 
ملتلف كله أو بعضه الشافعي وإن جىن عبد للراهن على عبده املرهون قيل له قد أتلف عبدك عبدك وعبدك ا

مرهون حب  لغريك فيه فأنت باخليار يف أن تفدي عبدك جبميع أرش اجلناية فإن فعلت فأنت باخليار يف أن 
يكون قصاصا من الدين أو رهنا مكان العبد املرهون ألن البدل من الرهن يقوم مقامه أو تسلم العبد اجلاين 

الشافعي فإن جىن الراهن على عبده املرهون فقد جىن على فيباع مث يكون مثنه رهنا مكان اجملين عليه قال 
عبد لغريه فيه ح  برهنه ألنه مينع منه سيده ويبيعه فيكون املرهتن أح  بثمنه من سيده ومن غرمائه فيقال 

أنت وإن كنت جنيت على عبدك فجنايتك عليه إخراج له من الرهن أو نقص له فإن شئت فأرش جنايتك 
من دينك وإن شئت فسلمه يكون رهنا مكان العبد املرهون قال وذلك إذا كان الدين عليه ما بلغت قصاصا 

حاال فأما إذا كان إىل أجل فيؤخذ األرش فيكون رهنا إال أن يتراضيا اجلاين الراهن واملرهتن بأن يكون 
اين إن كان قصاصا قال الشافعي وإن كانت اجلناية من أجنيب عمدا فلمالك العبد الراهن أن يقتص له من اجل

بينهما قصاصا وإن عرض عليه الصلح من اجلناية فليس يلزمه أن يصاحل وله أن يأخذ القود وال يبدل مكانه 
غريه ألنه ثبت له القصاص وليس مبعتد يف أخذه القصاص وقال بعض الناس ليس له أن يقتص وعلى اجلاين 

س قوله هو جييز عت  الراهن إذا اعت  أرش اجلناية أحب أو كره قال الشافعي وهذا القول بعيد من قيا  
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العبد ويسعى العبد والذي يقول هذا القول يقتص للعبد من احلر ويزعم أن اهلل عزوجل حكم بالقصاص   
يف القتلى وساوى النفس بالنفس ويزعم أن ويل القتيل لو أراد أن يأخذ يف القتل العمد الدية مل يكن ذلك له 

هلل عزوجل أوجب له القصاص إال أن يشاء ذلك القاتل وويل املقتول فيصطلحا عليه قال من قبل أن ا
الشافعي فإذا زعم أن القتل جيب فيه حبكم اهلل تعاىل يف القتل وكان وليه يريد القتل فمنعه إياه فقد أبطل ما 

رهتن فكذلك قد أبطل زعم أن فيه حكما ومنع السيد من حقه قال الشافعي فإن قال فإن القتل يبطل ح  امل
ح  الراهن وكذلك لو قتل نفسه أو مات بطل ح  املرهتن فيه وح  املرهتن يف كل حال على مالك العبد 

فإن كان إمنا ذهب إىل أن هذا أصلح هلما معا فقد بدأ بظلم القاتل على نفسه فأخذ منه ماال وإمنا عليه عنده 



العبد مثنه عشرة دنانري واحل  إىل سنة فيعطيه به رجل قصاص ومنع السيد مما زعم أنه أوجب له وقد يكون 
لرغبته فيه ألف دينار فيقال ملالك العبد هذا فضل كثري تأخذه فتقضي دينك ويقول ذلك له الغرمي ومالك 

العبد حمتاج فيزعم قائل هذا القول الذي أبطل القصاص للنظر للمالك وللمرهتن أنه اليكره مالك العبد على 
ذلك نظرا هلما معا وال يكره الناس يف أمواهلم على إخراجها من أيديهم مبا اليريدون إال أن  بيعه وإن كان

  يلزمهم حقوق للناس وليس للمرهتن يف بيعه
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف

 األيام وهو غريب 
  

غري صحيح وال فصيح   ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر  .  
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

ين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسر    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف امل    
  

تعاىل    سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  



ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   تعاىل و قال (   :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :
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التفليس    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو ابن  

اهلل حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريره أن رسول 
صلى اهلل عليه وسلم قال وأميا رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أح  به قال الشافعي وأخربنا عبد 
الوهاب الثقفي أنه مسع حيىي بن سعيد يقول أخربين أبو بكر بن حممد بن عمر بن حزم أن عمر بن عبد 

ع أبا هريره رضي اهلل عنه يقول قال العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام حدثه أنه مس
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أح  به أخربنا حممد بن امسعيل 
بن ايب فديك عن ابن ايب ذئب قال حدثين أبو املعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا 

رة رضي اهلل عنه يف صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول اهلل باملدينة أنه قال جئنا أبا هري
صلى اهلل عليه وسلم أميا رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أح  مبتاعه إذا وجده بعينه قال الشافعي 

وحبديث مالك بن انس وعبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد وحديث ابن ايب ذئب عن ايب املعتمر يف 
نأخذ ويف حديث ابن أيب ذئب مايف حديث مالك والثقفي من مجلة التفليس ويتبني أن ذلك يف  التفليس

املوت واحلياة سواء وحديثهما ثابتان متصالن ويف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم من أدرك ماله بعينه فهو 
األول فيها إن شاء كما أح  به بيان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة بعينها نقض البيع 

جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ألن كل من جعله له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وإن 
أصاب السلعة نقص يف بدهنا عوار أو قطع أو غريه أو زادت فذلك كله سواء يقال لرب السلعة أنت أح  

السلعة نقضا للعقدة األوىل حبال السلعة بسلعتك من الغرماء إن شئت ألن إمنا جنعل ذلك إن اختاره رب 
اآلن قال وإذا مل أجعل لورثة املفلس وال له يف حياته دفعه عن سلعته إذا مل يكن هو برئ الذمة بأدائه عن 

نفسه مل أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءواوما لغرمائه يدفعون عنه وما يعدوا غرماؤه أن يكونوا 



دفعون عنه فليس على الغرمي أن يأخذ ماله من غري صاحب دينه كما لو كان لرجل متطوعني للغرمي مبا ي
على رجل دين فقال له رجل أقضيك عنه مل يكن عليه أن يقتضي ذلك منه وتربأ ذمة صاحبه أو يكون هذا 
 هلم الزما فيأخذه منهم وإن مل يريدوه فهذا ليس هلم بالزم ومن قضى عليه أن يأخذ املال منهم خرج من

 حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوال ألنه قد 
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وجد عني ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث أعطاه   
عه إىل شيئا حماال ظلم فيه املعطى واملعطى وذلك أن املعطي لو أعطى ذلك الغرمي حىت جيعله ماال من ماله يدف

صاحب السلعة فيكون عنده غري مفلس حبقه وجربه على قبضه فجاء غرماء آخرون رجعوا به عليه فكان قد 
منعه سلعته اليت جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون الغرماء كلهم وأعطاه العوض منها والعوض 

عوض من شيء قائم مث زاد أن قضى اليكون إال ملا فات والسلعة مل تفت فقضى ههنا قضاء حماال إذ جعل ال
بأن أعطاه ماال يسلم له ألن الغرماء إذا جاءوا ودخلوا معه فيه وكانوا أسوته وسلعته قد كانت له منفرده 
دوهنم عن املعطى فجعله يعطي على أن يأخذ فضل السلعة مث جاء غرماء آخرون فدخلوا عليه يف تلك 

تطوع به قيل له فإذا كان تطوع به فلم جعلت له فيما تطوع  السلعة فإن قال قائل مل أدخل ذلك عليه وهو
به عوض السلعة واملتطوع من ال يأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له بيعا ال جيوز وغررا ال يفعل قال 

الشافعي وإذا باع الرجل من الرجل خنال فيه مثر أو طلع قد أبر استثناه املشتري وقبضها املشتري وأكل الثمر 
املشتري كان للبائع أن يأخذ حائطه ألنه عني ماله ويكون أسوة الغرماء يف حصة الثمر الذي وقع  مث أفلس

عليه البيع فاستهلكه املشتري من أصل الثمن يقسم الثمن على احلائط والثمر فينظر كم قيمة الثمر من أصل 
الثمر وهو الربع وإمنا قيمته يوم البيع فإن كان الربع أخذ احلائط حبصته وهو ثالثة أرباع الثمن ورجع بقيمة 

قبضه ال يوم أكله ألن الزيادة كانت يف ماله ولو قبضه ساملا واملسألة حباهلا مث أصابته جائحة رجع حبصته من 
الثمن ألهنا أصابته يف ملكه بعد قبضه ولو كان باعه احلائط والثمر قد أخضر مث أفلس املشتري والثمر رطب 

عن األخضر كان له أن يأخذه والنخل ألنه عني ماله وإن زاد كما يبيعه اجلارية أو متر قائم أو بسر زائد 
الصغريه فيأخذها كبرية زائدة ولو أكل بعضه وأدرك بعضه زائدا بعينه أخذ املدرك وتبعه حبصة ما باع من 

عا قد خرج الثمر يوم باعه إياه مع الغرماء قال الشافعي وهكذا لو باعه وديا صغارا أو نوى قد خرج أو زر



أو مل خيرج مع أرض فأفلس وذلك كله زائد مدرك أخذ األرض ومجيع ما باعه زائدا مدركا وإذا فات رجع 
حبصته من الثمن يوم وقع البيع كما يكون لو اشترى منه جارية أو عبدا حبال صغر أو مرض فمات يف يديه 

د اشتراه سقيما صغريا كان للبائع أخذه أو أعتقه رجع بثمنه الذي اشتراه به منه ولو كرب العبد أو صح وق
 صحيحا كبريا ألنه عني ماله والزيادة فيه منه المن صنعة اآلدمني وكذلك لو باعه فعلمه أخذه معلما ولو 
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كسى املشتري العبد أو وهب له ماال أخذ البائع العبد وأخذ الغرماء مال العبد وليس بالعبد ألهنا غريه   
مال املشتري الميلكه البائع ولو كان العبد املبيع بيع وله مال استثناه املشتري ماله أو هلك يف يد  ومال من

العبد فسواء ويرجع البائع بالعبد فيأخذه دون الغرماء وبقيمة املال من البيع حياص به الغرماء ولو باعه حائطا 
شتري مأبورا أو غري مأبور فسواء والثمر ال مثر فيه فأمثر مث فلس املشتري فإن كان الثمر يوم فلس امل

للمشتري مث يقال لرب النخل إن شئت فالنخل لك على أن تقر الثمر فيها إىل اجلداد وإن شئت فدع النخل 
وكن أسوة الغرماء وهكذا لو باعه أمة فولدت مث فلس كانت له األمة ومل يكن له الولد ولو فلس واألمة 

ميلكها كما ميلك به األمة ولو كانت السلعة أمة فولدت له أوالدا قبل حامل كانت له األمة واحلمل تبع 
إفالس الغرمي مث أفلس الغرمي رجع باألم ومل يرجع باألوالد ألهنم ولدوا يف ملك الغرمي وإمنا نقضت البيع 
ة األول باإلفالس احلادث واختيار البيع نقضه ال بأن أصل البيع كان مفسوخا من األصل ولو كانت السلع

دارا فبنيت أو بقعة فغرست مث أفلس والغرمي رددت البائع بالدار كما كانت والبقعة كما كانت حني باعها 
ومل أجعل له الزيادة ألهنا مل تكن يف صفقت البيع وإمنا هي شيء متميز من األرض من مال املشتري مث خريته 

كان من األرض العمارة فيها وتكون  بني أن يعطى قيمة العمارة والغراس ويكون ذلك له أو يكون له ما
العمارة احلادثة تباع للغرماء سواء بينهم إال أن يشاء الغرماء والغرمي أن يقلعوا البناء والغراس ويضمنوا لرب 
األرض ما نقص األرض القلع فيكون ذلك هلم ولو كانت السلعة شيئا متفرقا مثل عبيد أو إبل أو غنم أو 

تري بعضه ووجد البائع بعضه كان له البعض الذي وجد حبصته من الثمن إن ثياب أو طعام فاستهلك املش
كان نصفا فقبض النصف وكان غرميا من الغرماء يف النصف الباقي وهكذا إن كان أكثر أو أقل قال وإذا 

جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكل ألنه عني ماله فالبعض عني ماله وهو أقل من الكل ومن ملك 
ل ملك البعض إال أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه والنقص ال مينعه امللك ولو باع رجل من رجل الك



أرضا فغرسها مث فلس الغرمي فأىب رب األرض أن يأخذ األرض بقيمة الغراس وأىب الغرمي والغرماء أن يقلعوا 
رض حياص به الغرماء ولو الغراس ويسلموا األرض إىل رهبا مل يكن لرب األرض إال الثمن الذي باع به األ

باعه حائطا غري مثمر فأمثر مث فلس كان رب األرض باخليار إن شاء أن يأخذ أرضه ويبقي الثمر فيها إىل 
اجلداد إن أراد الغرمي والغرماء أن يبقوه فيها إىل اجلداد فذلك له وليس للغرمي منعه وإن أراد أن يدعها 

لو باعه أرضا ويضرب مع الغرماء مبا كان له فعل وكذلك   
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بيضاء فزرعها مث فلس كان مثل احلائط يبيعه مث يثمر النخل فإن أراد رب األرض أو رب النخل أن يقبلها   
ويبقي فيها الزرع إىل احلصاد والثمار إىل اجلداد مث عطبت النخل قبل ذلك بأي وجه ما عطبت بفعل 

فخرق األرض وأبطلها فضمان ذلك من رهبا الذي قبلها ال من اآلدميني أو بأمر من السماء أو جاء سيل 
املفلس ألنه عندما قبلها صار مالكا هلا إن أراد أن يبيع باع وإن أراد أن يهب وهب وإن قيل ومن أين جيوز 
أن ميلك املرء شيئا ال يتم له مجيع ملكه فيه ألن هذا مل ميلكه الذي جعلت له أخذه ملكا تاما ألنه حمول بينه 
وبني مجار النخل واجلريد وكل ما أصر بثمر املفلس وحمول بينه وبني أن حيدث يف األرض يئرا أو شيئا مما 

يضر ذلك بزرع املفلس قيل له بداللة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال 
لك املبتاع النخل وميلك البائع الثمر إىل اجلداد أن يشترطه املبتاع فأجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن مي

قال ولو سلم رب األرض األرض للمفلس فقال الغرماء أحصد الزرع وبعه بقال وأعطنا مثنه وقال املفلس 
لست أفعل وانا أدعه إىل أن حيصد ألن ذلك أمنى يل والزرع ال حيتاج إىل املاء وال املؤنة كان القول قول 

هلم ولو كان حيتاج إىل السقي والعالج فتطوع رجل للغرمي باإلنفاق عليه فأخرج نفقة الغرماء يف أن يباع 
ذلك وأسلمها إىل من يلي اإلنفاق عليه وزاد حىت ظن أن ذلك إن سلم سيكفي مل يكن للغرمي إبقاء الزرع 

ماله فاليعض عني إىل احلصاد وكان للغرماء بيعه وإذا جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكل ألنه عني 
ماله وهو أقل من الكل ومن ملك الكل ملك البعض إال أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه والنقص ال مينعه 

امللك قال ولو كانت السلعة عبدا فأخذ نصف مثنه مث أفلس الغرمي كان له نصف العبد شريكا به للغرمي 
لذي ذكرت وال يرد مما أخذ شيئا ألنه مستوف ملا ويباع النصف الذي كان للغرمي لغرمائه دونه على املثال ا

أخذه ولو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ جعلت له لو أخذ الثمن كله أن يرده ويأخذ سلعته ومن قال هذا 



فهذا خالف السنة والقياس عليها ولو كانا عبدين أو ثوبني فباعهما بعشرين فقبض عشرة وبقي من مثنهما 
ف يكون نصفهما له ونصف للغرماء يباع يف دينه ولو كانت املسألة حباهلا عشرة كان شريكا فيما بالنص

فاقتضى نصف الثمن وهلك نصف امليبع وبقي أحد الثوبني أو أحد العبدين وقيمتهما سواء كان أح  به من 
ا الغرماء من قبل أنه عني ماله عند معدم والذي قبض من الثمن إمنا هو بدل فكما كان لو كانا قائمني أخذمه
مث أخذ بعض البدل وبقي بعض السلعة كان ذلك كقيامهما معا فإن ذهب ذاهب إىل أن يقول البدل منهما 

 معا فقد أخذ نصف مثن ذا ونصف مثن 
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ذا فهل من شيء بني ما قلت غري ما ذكرت قيل نعم أن يكون مجيعا مثن ذا مثل مثن ذا مستوىي القيمة   
ويقبضان ويقبض البائع من مثنهما مخسني ويهلك أحد الثوبني وجيد باآلخر عيبا فريده فيباعان صفقة واحده 

بالنصف الباقي وال يرد شيئا مما أخذ ويكون ما أخذ مثن اهلالك منهما ولو مل يكن بيعا وكانا رهنا مبائة 
وال يبعض الثمن فأخذ تسعني وفات أحدمها كان اآلخر رهنا بالعشرة الباقية وكذلك يكون لو كانا قائمني 

عليهما ولكنه جيعل الكل يف كليهما والباقي يف كليهما وكما يكون ذلك يف الرهن لو كانوا عبيدا رهنا مبائة 
فأدى تسعني كانوا معا رهنا بعشرة الخيرج منهم أحد من الرهن وال شيء منه حىت يستويف آخر حقه فلما 

موقوفا فإن أخذ مثنه وإال رجع بيعه فأخذه فكان كان البيع يف داللة حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
كاملرهتن قيمته ويف أكثر من حال املرهتن يف أنه أخذه كله اليباع عليه كما يباع الرهن فيستوىف حقه ويرد 

فضل الثمن على مالكه فكان يف معىن السنة قال الشافعي يف الشريكني يفلس أحدمها ال يلزم الشريك اآلخر 
أن يقر أنه أدانه له بإذنه أو مها معا فيكون كدين أدانه له بإذنه بال شركة كانت وشركة  من الدين شيء إال

املفاوضة باطلة ال شركة إال واحدة قال اهلل تبارك وتعايل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وقال رسول 
ىت تكون امليسرة ومل اهلل صلى اهلل عليه وسلم مطل الغىن ظلم فلم جيعل على ذي دين سبيال يف العسرة ح

جيعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مطله ظلما إال بالغىن فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إال أن 
يوسر وإذا مل يكن عليه سبيل فال سبيل على إجارته ألن إجارته عمل بدنه وإذا مل يكن على بدنه سبيل وإمنا 

يل وكذلك ال حيبس ألنه ال سبيل عليه يف حال هذه وإذا قام السبيل على ماله مل يكن إىل استعماله سب
الغرماء على رجل فأرادوا أخذ مجيع ماله ترك له من ماله قدر ما ال غناء به عنه وأقل ما يكفيه وأهله يومه 



من الطعام والشراب وقد قيل إن كان لقسمه حبس أنف  عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم حىت يفرغ 
اله ويترك هلم نفقتهم يوم يقسم آخر ماله وأقل ما يكفيه من كسوته يف شتاء كان ذلك أو صيف من قسم م

فإن كان له من الكسوة ما يبلغ مثنا كثريا بيع عليه وترك له ما وصفت لك من أقل ما يكفيه منها فإن كانت 
د من هو يف مثل حاله ومن ثيابه كلها غوايل جماوزة القدر اشترى له من مثنها أقل ما يكفيه مما يلبس أقص

تلزمه مؤنته يف وقته ذلك شتاء كان أو صيفا وإن مات كفن من ماله قبل الغرماء وحفر قربه وقرب بأقل ما 
يكفيه مث اقتسم فضل ماله ويباع عليه مسكنه وخادمه ألن له من اخلادم بدا وقد جيد املسكن قال وإذا جنيت 

 عليه جناية قبل التفليس فلم يأخذ 
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أرشها إال بعد التفليس فالغرماء أح  هبا منه إذا قبضها ألهنا مال من ماله ال مثن لبعضه ولو وهب له بعد   
التفليس هبة مل يكن عليه أن يقبلها فلو قبلها كانت لغرمائه دونه وكذلك كل ما أعطاه أحد من اآلدميني 

بقبوله إال املرياث فإنه لو ورث كان مالكا ومل يكن له  متطوعا به فليس عليه قبوله وال يدخل ماله شيء إىل
دفع املرياث وكان لغرمائه أخذه من يده ولو جنيت عليه جناية عمدا فكان له اخليار بني أخذ األرش أو 

القصاص كان له أن يقتص ومل يكن عليه أن يأخذ املال ألنه ال يكون مالكا للمال إال بأن يشاء وكذلك لو 
ىن عليه املال ولو استهلك له شيئا قبل التفليس مث صاحل منه على شيء بعد التفليس فإن عرض عليه من ح

كان ما صلح قيمة ما استهلك له بشيء معروف القيمة فأراد مستهلكه أن يزيده على قيمته مل يكن عليه أن 
ر فأىب أن حيلف مع يقبل الزيادة ألن الزيادة يف موضع اهلبة فإن فلس الغرمي وقد شهد له شاهد حب  على آخ

شاهده أبطلنا حقه إذا أحلفنا املشهود عليه ومل جنعل للغرماء أن حيلفوا ألنه ال ميلك إال بعد اليمني فلما مل 
يكن مالكا ومل يكن عليه أن حيلف وكذلك لو ادعى عليه فأىب أن حيلف ورد اليمني فامتنع املفلس من 

ا ألهنم ليسوا مالكني إال ما ملك إال بعد اليمني ولو جىن اليمني بطل حقه وليس للغرماء يف حال أن حيلفو
هو بعد التفليس جناية عمدا أو استهلك ماال كان اجملين عليه واملستهلك له أسوة الغرماء يف ماله املوقوف 
هلم بيع أو مل يبع ما مل يقتسموه فإذا اقتسموه نظرنا فإن كانت اجلناية بعد القسم دخل معهم فيما اقتسموا 

ن حقه لزمه قبل يقسم ماله وإن كانت اجلناية بعد القسم مل يدخل معهم ألهنم قد ملكوا ما قسم هلم أل
وخرج عن ملك املفلس واجلناية واالستهالك دين عليه سواء ولو أن القاضي حجر عليه وأمر بوقف ماله 



اية حىت يويف اجملين عليه أرشها ليباع فجىن عبد له جناية مل يكن له أن يفيده وأمر القاضي ببيع اجلاين يف اجلن
فإن فضل فضل رده يف ماله حىت يعطيه غرماءه وإن مل يفضل من مثنه شيء ومل يستوف صاحب اجلناية 
جنايته بطلت جنايته ألهنا كانت يف رقبة العبد دون ذمة سيده ولو كان عبد املفلس جمنيا عليه كان سيده 

ليه عبدا فله أن يقتص إن كانت اجلناية فيها قصاص وأن يأخذ اخلصم له فإذا ثبت احل  عليه وكان اجلاين ع
األرش من رقبة العبد اجلاين فإن أراد الغرماء ترك القصاص وأخذ املال فليس ذلك هلم ألنه ال ميلك املال إال 

ال بعد اختياره هلم وإن كانت اجلناية مما ال قصاص فيه إمنا فيه األرش مل يكن لسيد العبد عفو األرش ألنه م
من ماله وجب له بكل حال فليس له هبته وهو مردود يف ماله يقضي به على دينه وإذا باع الرجل من 

 الرجل احلنطة أو 
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الزيت أو السمن أو شيئا مما يكال أو يوزن فخلطه مبثله أو خلطه بأردأ منه من جنسه مث فلس غرميه كان   
كما كان ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه وكذلك إن كان خلطه فيما له أن يأخذ متاعه بعينه ألنه قائم 

دونه إن شاء ألنه ال يأخذ فضال إمنا يأخذ نقصا فإن كان خلطه مما هو خري منه ففيها قوالن أحدمها أن ال 
أصح سبيل له ألنا ال نصل إىل دفع ماله إليه إال زائدا مبال غرميه وليس لنا أن نعطيه الزيادة وكان هذا 

القولني واهلل أعلم وبه أقول قال وال يشبه هذا الثوب يصبغ وال السوي  يلت الثوب يصبغ والسوي  يلت 
متاعه بعينه فيه زيادة تختلطة فيه وهذا إذا اختلط انقلب حىت ال توجد عني ماله إال غري معروفة من عني مال 

يمة العسل املخلوط به متميزين مث خيري البائع غريه وهكذا كل ذائب والقول الثاين أن ينظر إىل قيمة عسله وق
بأن يكون شريكا بقدر قيمة عسله من عسل البائع ويترك فضل كيل عسله أو يدع ويكون غرميا كأن عسله 
كان صاعا يسوى دينارين وعسل شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانري فإن اختار أن يكون شريكا ثلثي 

ان تاركا لفضل صاع ومن قال هذا قال ليس هذا ببيع إمنا هذا صاع من عسله وعسل شريكه كان له وك
وضيعة من مكيلة كانت له ولو باعه حنطة فطحنها كان فيها قوالن هذا أشبههما عندي واهلل أعلم وبه 

اقول وهو أن له أن يأخذ الدقي  ويعطي الغرماء قيمة الطحن ألنه زائد على ماله وكذلك لو باعه ثوبا فصبغه 
ه وللغرماء صبغه يكونون شركاء مبا زاد الصبغ يف قيمة الثوب وهكذا لو باعه ثوبا فخاطه كان له كان له ثوب

أن يأخذ ثوبه وللغرماء ما زادت اخلياطة وهكذا لو باعه إياه فقصره كان له أن يأخذ ثوبه وللغرماء بعد ما 



شيئا ألهنا أثر قلنا املفلس  زادت القصارة فيه فإن قال قائل فأنت تزعم أن الغاصب ال يأخذ يف القصارة
تخالف للغاصب من قبل أن املفلس إمنا عمل فيما ميلك وحيل له العمل فيه والغاصب عمل فيما ال ميلك وال 

حيل له العمل فيه أال ترى أن املفلس يشتري البقعة فيبنيها وال يهدم بناؤه ويهدم بناء الغاصب ويشتري 
لغاصب ويشتري العبد فيعتقه فنجيز عتقه وال جنيز عت  الغاصب قال الشيء فيبيعه فال يرد بيعه ويرد بيع ا

الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا فأفلس الرجل وقد قصر الثوب قصار أو خاطه خياط أو صبغه صباغ 
بأجرة فاختار صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه أخذه فإن زاد عمل القصار فيه مخسة دراهم وكانت إجارته فيه 

رهم وكان شريكا به يف الثوب لصاحب الثوب وكان صاحب الثوب أح  به من الغرماء درمها أخذ الد
وكانت األربعة الدراهم للغرماء شركاء هبا للقصار وصاحب الثوب وإن كان عمله زاد يف الثوب درمها 

 وإجارته مخسة دراهم كان 
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املفلس بأربعة دراهم ولو كانت تزيد يف شريكا لصاحب الثوب بالدرهم وضرب مع الغرماء يف مال   
الثوب مخسة دراهم اإلجارة درهم أعطينا القصار درمها يكون به شريكا يف الثوب وللغرماء أربعة يكونون 
هبا يف الثوب شركاء فإن قال قائل كيف جعلته أح  بإجارته من الغرماء يف الثوب فإمنا جعلته أح  هبا إذا 

صاحب الثوب مل يكن للغرماء أن يأخذوا مازاد عمل هذا يف الثوب دونه ألنه  كانت زائدة يف الثوب فمنعها
عني ماله فإن قالوا فما باهلا إذا كانت أزيد من إجارته مل تدفعها إليه كلها وإذا كانت أنقص من إجارته مل 

نت إجارة من تقتصر به عليها كما جتعلها يف البيوع قلنا إهنا ليست بعني بيع يقع فاجعلها هكذا وإمنا كا
اإلجارات لزمت الغرمي املستأجر فلما وجدت تلك اإلجارة قائمة جعلته أح  هبا ألهنا من إجارته كالرهن له 
أال ترى أنه لو كان له رهن يسوى عشرة بدرهم أعطيته منها درمها والغرماء تسعة ولو كان رهن يسوى 

بتسعة فإن قال فما باله يكون يف هذا املوضع  درمها بعشرة دراهم أعطيته منها درمها وجعلته حياص الغرماء
أوىل بالرهن منه بالبيع قلت كذلك تزعم أنت يف الثوب خييطه الرجل أو يغسله له أن حيبسه عن صاحبه حىت 
يعطيه أجره كما يكون له أن حيبسه يف الرهن حىت يعطيه ما فيه ألن له فيه عمال قائما فال يسلمه إليه حىت 

ل قائل مما تقول أنت ال أجعل له حبسه وال لصاحب الثوب أخذه وأمره ببيع الثوب يوفيه العمل فإن قا
فأعطى كل واحد منهما حقه إذا أفلس فإن أفلس صاحب الثوب كان اخلياط أح  مبا زاد عمله يف الثوب 



 فإن كانت إجازته أكثر مما زاد عمله يف الثوب أخذ ما زاد عمله يف الثوب ألنه عني ماله وكانت بقية
اإلجارة دينا على الغرمي حياص به الغرماء وإن مل يفلس وقد عمل له ثوب فلم يرض صاحب الثوب بكينونة 

الثوب يف يد اخلياط أخذ مكانه منهما حىت يقضي بينهما مبا وصفت أو يباع عليه الثوب فيعطي اخلياط 
 الثوب ليس بعني وال شيء من إجارته من مثنه وبه أقول والقول الثاين أنه غرمي يف اجارته ألن ما عمل يف

ماله زائد يف الثوب إمنا هو أثر يف الثوب وهذا يتوجه قال وإذا استأجر الرجل أجريا يف حانوت أو زرع أو 
شجر بإجارة معلومة ليست مما استأجره عليه إما مبكيلة طعام مضمون وإما بذهب أو ورق أو استأجر 

ه عبدا أو يرعى له غنما أو يروض له بعريا مث أفلس فاألجري أسوة حانوتا يبيع فيه بزا أو استأجر رجال يعلم ل
الغرماء من قبل أنه ليس لواحد من هؤالء األجراء شيء من ماله تختلط هبذا زائد فيه كزيادة للصبغ والقصارة 
يف الثوب وهو من مال الصباغ وزيادة اخلياطة يف الثوب من مال اخلياط وعمله وكل شيء من هذا غري ما 

تؤجر عليه وغري اس  
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شيء قائم فيما استؤجر عليه أال ترى أن قيمة الثوب غري مصبوغ وقيمته مصبوغا وقيمته غري تخيط وغري   
مقصور وقيمته تخيطا ومقصورا معروفة حصة زيادة العامل فيه وليس يف الثياب اليت يف احلانوت وال يف 

يعلمه شيء قائم من صنعة غريه فيعطى ذلك صنعته أو ماله وإمنا هو  املاشية اليت ترعى وال يف العبد الذي
غرمي من الغرماء أو ال ترى أنه لو توىل الزرع كان الزرع واملاء واألرض من مال املستأجر وكانت صنعته 
فيه إمنا هي إلقاء يف األرض ليست بشيء زائد فيه والزيادة فيه بعد شيء من قدر اهلل عز وجل ومن مال 

تأجر ال صنعة فيها لألجري أو ال ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجارته والثوب لو هلك يف يديه مل املس
يكن له إجارته ألنه مل يسلم عمله إىل من استأجره ولو تكارى رجل من رجل أرضا واشترى من آخر ماء 

للغرماء وليسا بأح  مث زرع األرض ببذره مث فلس الغرمي بعد احلصاد كان رب األرض ورب املاء شريكني 
مبا خيرج من األرض وال باملاء وذلك أنه ليس هلما فيه عني مال احلب الذي منا من مال الغرمي ال من ماهلما 
فإن قال قائل فقد منا مباء هذا ويف أرض هذا قلنا عني املال للغرمي ال هلما واملاء مستهلك يف األرض والزرع 

رع وتصرفه فيها ليس بكينونة منها فيه فنعطيه عني ماله ولو عىن عني موجودة واألرض غري موجودة يف الز
رجل فقال أجعلهما أح  بالطعام من الغرماء دخل عليه أنه أعطامها غري عني ماهلما مث أعطامها عطاء حماال 



فإن قال قائل فما احملال فيه قلنا إن زعم أن صاحب الزرع وصاحب األرض وصاحب املاء شركاء فكم 
األرض وصاحب املاء وصاحب الطعام فإن زعم أنه هلما حىت يستوفيا حقهما فقد أبطل يعطى صاحب 

حصة الغرماء من مال الزارع وهو ال يكون أح  بذلك من الغرماء إال بعد ما يفلس الغرمي فالغرمي فلس 
وهذه حنطته ليست فيها أرض وال ماء ولو أفلس والزرع بقل يف أرضه كان لصاحب األرض أن حياص 

رماء بقدر ما أقامت األرض يف يدي الزارع إىل أن أفلس مث يقال للمفلس وغرمائه ليس لك وال هلم أن الغ
تستمتعوا بأرضه وله أن يفسخ اإلجارة اآلن إال أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة مثل األرض إىل أن حيصد 

جنعل التفليس فسخا للبيع وفسخا  الزرع فإن مل تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع إال أن يتطوع بتركه لكم وذلك أنا
لإلجارة فمىت فسخنا اإلجارة كان صاحب األرض أح  هبا إال أن يعطى إجارة مثلها ألن الزارع كان غري 
متعد قال ولو باع رجل من رجل عبدا فرهنه مث فلس كان املرهتن أح  به من الغرماء يباع له منه بقدر حقه 

  هبا فإن قال قائل فإذا جعلت هذا يف الرهن فكيف مل جتعله يف فإن بقي من العبد بقية كان البائع أح
 القصارة والغسالة كالرهن 
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فتجعله أح  به من رب الثوب قيل له الفتراقهما فإن قال قائل وأين يفترقان قلنا القصارة والغسالة شيء   
ة يف الثوب فقد أوفيناه ماله بعينه فال نعطيه أكثر يزيده القصار والغسال يف الثوب فإذا أعطيناه إجارته والزياد

منه يف الثوب وجنعل ما بقي من ماله يف مال غرميه قال ولو هلك الثوب عند القصار أو اخلياط مل جنعل له 
على املستأجر شيئا من قبل أنه إمنا هو زيادة حيدثها فمىت مل يوفها رب الثوب مل يكن له والرهن تخالف هلذا 

ة يف العبد ولكنه إجياب شيء يف رقبته يشبه البيع فإن مات العبد كان ذلك يف ذمة مواله الراهن ال ليس بزياد
يبطل مبوت العبد كما تبطل اإلجارة هبالك الثوب فإن قال فقد جيتمعان يف موضع ويفترقان يف آخر قيل نعم 

العبد فجلنا املرهتن أح  به حىت  فنجمع بينهما حيث اجتمعا ونفرق بينهما حيث افترقا أال ترى أنه إذا رهن
يستويف حقه من البائع والغرماء فقد حكمنا له فيه ببعض حكم البيع ولو مات العبد رددنا املرهتن حبقه ولو 
كان هذا حكم البيع بكماله مل يرد املرهتن بشيء فإمنا مجعنا بينه وبني البيع حيث اشتبها وفرقنا بينهما حيث 

رضا فقبض صاحب األرض إجارهتا كلها وبقي الزرع فيها ال يستغين عن السقي افترقا ولو استأجر رجل أ
والقيام عليه وفلس الزارع وهو الرجل قيل لغرمائه إن تطوعتم بأن تنفقوا على الزرع إىل أن يبلغ مث تبيعوه 



رضه وتأخذوا نفقتكم مع مالكم فذلك لكم وال يكون ذلك لكم إال بأن يرضاه رب الزرع املفلس فإن مل ي
فشئتم أن تطوعوا بالقيام عليه والنفقة وال ترجعوا بشيء فعلتم وإن مل تشاءوا وشئتم فبيعوه حباله تلك ال 

جتربون على أن تنفقوا على ما ال تريدون قال وهكذا لو كان عبد فمرض بيع مريضا حباله وإن قل مثنه قال 
ا كان بعينه فلم يقبضه حىت فلس البائع وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا أو دارا أو متاعا أو شيئا م

فاملشتري أح  به مبا باعه يلزمه ذلك ويلزم له كره أو كره الغرماء ولو اشترى منه شيئا موصوفا من ضرب 
السلف من رقي  موصوفني أو إبل موصوفة أو طعام أو غريه من بيوع الصفة ودفع إليه الثمن كان أسوة 

ثمن لبعض ما اشترى من هذا عبدا بعينه أو دارا بعينها أو ثيابا بعينها بطعام الغرماء فيما له وعليه ولو كان ال
موصوف إىل أجل أو غريه كان البائع للدار املشترى هبا الطعام أح  بداره ألنه بائع مشتر ليس خبارج من 

ر هبا بيعه وكذلك لو سلف يف الطعام فضة مصوغة معروفة أو ذهبا أو دنانري بأعياهنا فوجدها قائمة يق
الغرماء أو البائع كان أح  هبا فإن كانت مما ال يعرف أو استهلكت فهو أسوة الغرماء وإذا اكترى الرجل 
من الرجل الدار مث فلس املكرى فالكراء ثابت إىل مدته ثبوت البيع مات املفلس أو عاش وهكذا قال بعض 

 أهل ناحيتنا 
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إذا مات فإمنا هو أسوة الغرماء وقد خالفنا غري واحد من الناس يف الكراء  يف الكراء وزعم يف الشراء أنه  
ففسخه إذا مات املكتري أو املكري ألن ملك الدار قد حتول لغري املكري واملنفعة قد حتولت لغري املكتري 

جع املكتري وقال ليس الكراء كالبيوع أال ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم فال يلزم املكري أن يبنيها وير
مبا بقي من حصة الكراء ولو كان هذا بيعا مل يرجع بشيء فيثبت صاحبنا واهلل يرمحنا وإياه الكراء األضعف 
ألنا ننفرد به دون غرينا يف مال املفلس وإن مات جيعله للمكتري وأبطل البيع فلم جيعله للبائع ولو فرق بينها 

كتري ألنه ليس مبلك تام وإذا مجعنا حنن بينهما مل ينبغ له أن لكان البيع أوىل أن يثبت للبائع من الكراء للم
يفرق بينهما قال وإذا تكارى الرجل من الرجل محل طعام إىل بلد من البلدان مث أفلس املكتري أو مات فكل 

ذلك سواء يكون املكري أسوة الغرماء ألنه ليس له يف الطعام صنعة ولو كان أفلس قبل أن حيمل الطعام 
أن يفسح الكراء ألنه ليس للمكتري أن يعطيه من ماله شيئا دون غرمائه وال أجرب املكري أن يأخذ كان له 

شيئا من غرمي املفلس إال أن يشاء غرماؤه ولو محله بعض الطري  مث أفلس كان له بقدر ما محله من الكراء 



ع ال يهلك فيه الطعام حياص به الغرماء وكان له أن يفسح احلمولة يف موضعه ذلك إن شاء إن كان موض
مثل الصحراء أو ما أشبهها وإذا تكارى النفر اإلبل بأعياهنا من الرجل فمات بعض إبلهم مل يكن على 

املكري أن يأتيه بإبل بدهلا فإذا كان هذا هكذا فلو أفلس املكري ومات بعض إبلهم مل يرجع على أصحابه 
من كرائه يكون فيه أسوة الغرماء وتكون اإلبل اليت وال يف مال املكري بشيء إال مبا بقي مما دفع إليه 

اكتريت على الكراء فإذا انقضى كانت ماال من مال املكري املفلس ولو كانوا تكاروا منه محولة مضمونة 
على غري إبل بأعياهنا يدفع إىل كل رجل منهم إبال بأعياهنا كان له نزعها من أيديهم وإبداهلم غريها فإذا كان 

قهم يف ذمته مضمون عليه فلو ماتت إبل كان حيمل عليها واحد منهم فأفلس الغرمي كانوا هذا هكذا فح
مجيعا أسوة فيما بقي من اإلبل بقدر محولتهم ألهنا مضمونة يف ماله ال يف إبل بأعياهنا فيكون إذا هلكت مل 

وإذا اكترى  يرجع وإن كان معهم غرماء بأي وجه كان هلم الدين عليه ضرب هؤالء بديوهنم وحاصوهم
الرجل من الرجل اإلبل مث هرب منه فأتى املتكاري السلطان فأقام عنده البينة على ذلك فإن كان السلطان 
ممن يقضى على الغائب أحلف املتكاري أن حقه عليه لثابت يف الكراء ما يربأ منه بوجه من الوجوه ومسي 

ال الرجل إذا كانت احلمولة مضمونة عليه وإن الكراء واحلمولة مث تكارى له على الرجل كما يبيع له يف م
 كانت احلمولة إبال بأعياهنا مل 
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يتكار له عليه وقال القاضي للمكتري أنت باخليار بني أن تكتري من غريه وأردك بالكراء عليه لفراره منك   
عليه وأردك به على صاحب  أو آمر عدال فيعلف اإلبل أقل ما يكفيها وخيرج ذلك متطوعا به غري جمبور

اإلبل دينا عليه وما أعلف اإلبل قبل قضاء القاضي فهو متطوع به وإن كان للجمال فضل من إبل باع عليه 
وأعلف إبله إذا كان ممن يقضي على الغائب ومل يأمر أحد ينف  عليها ومل يفسخ الكراء إمنا يفعل هذا إذا مل 

من إبله أو ماال له سوى اإلبل مث جاء اجلمال مل يرد بيعه ودفع  يكن له فضل إبل قال وإذا باع عليه فضال
إليه ماله وأمره بالنفقة على إبله قال واالحتياط ملن تكارى من مجال أن يأخذه بأن يوكل رجال ثقة وجييز 

زما له أمره يف بيع ما رأى من إبله ومتاعه فيعلف إبله من ماله وجيعله مصدقا فيما أدان على إبله وعلفها به ال
ذلك وحيلفه ال يفسخ وكالته فإن غاب قام بذلك الوكيل قال وإذا تكارى القوم من اجلمال إبال بأعياهنا مث 
أفلس فلكل واحد منهم أن يركب إبله بأعياهنا وال تباع حىت يستوفوا احلمولة وإن كانت بغري أعياهنا ودفع 



ه كما يدخل بعضهم على بعض يف سائر ماله إىل كله إنسان بعريا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت احلمول
حىت يتساووا يف احلمولة ودخل عليهم غرماؤه الذين ال محولة هلم حىت يأخذوا من إبله بقدر ما هلم وأهل 

احلمولة بقيمة محولتهم ومن أصدق امرأة عبدا بعينه فقبضته أو مل تقبضه مث أفلس فهو هلا وكذلك لو باعه أو 
لك لو أقر أنه غصبه إياه أو أقر أنه له فإن وهبه لرجل أو خنله أو تصدق به تصدق به صدقة حمرمة وكذ

صدقة غري حمرمة فلم يقبضه املوهوب له حىت فلس فليس له دفعة إليه وال للموهوب له قبضه فإن قبضه بعد 
الغرمي  وقف القاضي ماله كان مردودا ألن ملك هذا ال يتم إال بالقبض من اهلبة والصدقة والنحل وإذا أفلس

مبال لقوم قد عرفه الغرمي كله وعرف كل واحد من الغرماء ما لكل واحد منهم فدفع إىل غرمائه ما كان له 
قل أو كثر فإن كانوا ابتاعوا ما دفع إليهم من ماله مباهلم عليه أو أبرءوه مما هلم عليه حني قبضوه منه فهو 

كل واحد منهم من ذلك املال بقدر ماله على الغرمي برئ بلغ ذلك من حقوقهم ما بلغ قليال كان أو كثريا ول
فلصاحب املائتني سهمان ولصاحب املائة سهم وإن كان دفعه إليهم ومل يتبايعوه ومل يربئوه وبقي عليه ماال 
يبلغه مثن ماله فهذا ال بيع هلم وال رهن فإن مل يكن بيع فجاء غرماء آخرون دخلوا معهم فيه وكذلك لو 

د دفعه إليهم واملال ماله حباله إال أهنم ضامنون له بقبوهلم إياه على االستيفاء له فإن مل يفت كان إمنا أفلس بع
استؤنف فيه البيع ودخل من حدث من غرمائه معهم فيه وإن كان بيع فاملفلس باخليار بني أن يكون له مجيع 

 ما بيع به يقبضونه 
   
 

 1070 :صفحة 
 

ه أو يضمنهم قيمة املال إن كان فات يقاصهم به من دينه وما كان ومن حدث من غرمائه داخل عليهم في  
قائما بعينه فالبيع مردود فيه إال أن يكون وكلهم ببيعه فيجوز عليه البيع كما جيوز على من وكل بيع وكيله 

خر واهل وإذا بيع مال املفلس لغرماء أقاموا عليه بينة مث أفاد بعد ماال واستحدث دينا فقام عليه أهل الدين اآل
الدين األول ببقايا حقوقهم فكلهم فيما أفاد من مال سواء قدميهم وحديثهم وكل دين ادانه قبل حيجر عليه 
القاضي لزمه ويضرب فيه كل واحد منهم بقدر ماله عليه وهكذا لو حجر عليه القاضي مث باع ماله وقضى 

ائه سواء يف ماله وليس مبحجور عليه بعد غرماءه مث أفاد ماال وادان دينا كان األولون واآلخرون من غرم
احلجر األول وبيع املال ألنه مل حيجر عليه لسفه إمنا حجر يف وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو على غري احلجر 
قال ولو كانت املسألة حباهلا وحضر له غرماء كانوا غيبا داينوه قبل تفليسه األول أدخلنا الغرماء الذين داينوه 



ول يف ماله األول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر ما لكل واحد عليه مث أدخلنا هؤالء قبل تفليسه األ
الذين كانوا واآلخرين املدخل هؤالء عليهم والغرماء اآلخرين معا يف املال املستحدث الذي فلسناه فيه الثانية 

وقبضها املشتري على أهنما باخليار  بقدر ما بقي ألولئك وما هلؤالء عليه سواء وإذا باع الرجل الرجل السلعة
ثالثا ففلس البائع أو املشتري أول مها قبل الثالث فذلك كله سواء وهلما إجازة البيع ورده أليهما شاء رده 
وإمنا زعمت أن هلما إجازة البيع ألنه ليس ببيع حادث أال ترى أهنما لو مل يتكلما يف البيع برد وال إجازة 

و مل خيتارا ومل يردا وال واحد منهما حىت متضي الثالث كان البيع الزما كالبيع بال حىت متضي الثالث جاز ول
خيار قال ومن وجد عني ماله عند مفلس كان أح  به إن شاء وسواء كان مفلسا فتركه أو أراد الغرماء 

ه لو ورث شيئا أخذه أو غري مفلس ألنه ال ميلكه إال أن يشاء فال أجربه على ملك ماال يشاء إال املرياث فإن
فرده مل يكن له وكان للغرماء أخذه كما يأخذون سائر ماله ولكل واحد منهما إجازة البيع ورده يف أيام 
اخليار أحب ذلك الغرماء أو كرهوا ألن البيع وقع على عني فيها خيار قال ولو أسلف رجل يف طعام أو 

مل يرض ذلك الغرماء ألنه يأخذ ما مل يشتر غريه بصفة فحلت وفلس فأراد أخذه دون الصفة مل يكن له إذا 
قال ولو أعطى خريا مما سلف عليه فإن كان من غري جنس ما سلف عليه مل يكن عليه أخذه وإن أراد ذلك 
الغرماء ألن الفضل هبة وليس عليه أن يتهب وهلم أن يأخذوا من الغرمي ما عليه بعينه وإن كان من جنس ما 

ذلك الغرماء وإن كره ألنه ال ضرر عليه يف الزيادة وذلك يف العبيد وغريهم سلف عليه لزمه أخذه إذا رضي   
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مما ال تكون الزيادة تخالفة غري الزيادة خالفا ال تصلح الزيادة ملا يصلح له النقص قال الشافعي رمحه اهلل   
ليه ويأمر املفلس حبضور البيع أو التوكيل تعاىل ينبغي للحاكم إذا أمر بالبيع على املفلس أن جيعل أمينا يبيع ع

حبضوره إن شاء ويأمر بذلك من حضر من الغرماء فإن ترك ذلك املبيع عليه واملبيع له أو بعضهم باع األمني 
وما يباع من مال ذي الدين ضربان أحدمها مرهون قبل أن يقام عليه واآلخر غري مرهون فإذا باع املرهون 

رهتن ساعة يبيعه إذا كان قد أثبت رهنه عند احلاكم وحلف على ثبوت حقه فإن من ماله دفع مثنه إىل امل
فضل عن رهنه شيء وقفه ومجيع ما باع مما ليس برهن حىت جيتمع ماله وغرماؤه فيفرق عليهم قال وإذا باع 

و لرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه دفع إليه ما نض من مثن رهنه وكان فيما بقي من حقه أسوة الغرماء ول
كان ذو الدين رهن غرميه رهنا فلم يقبضه املرهتن حىت قام عليه الغرماء كان الرهن مفسوخا وكان الغرماء 



فيه أسوة وكذلك لو رهنه رهنا وقبضه مث فسخه صاحب احل  أو رهنه رهنا فاسدا بوجه من الوجوه مل يكن 
ولو رهنه رجال فقبضه مث رهنه آخر  رهنا وكان فيه أسوة الغرماء ولو رهنه رجلني معا كانا كالرجل الواحد

بعده فأعطى األول مجيع حقه وبقيت من مثن الرهن بقية مل يكن لآلخر فيها إال ما لسائر الغرماء ألنه ال 
جيوز له أن يرهن اآلخر شيئا قد رهنه فصار غري جائز ألمر فيه قال ولو رهن رجل رهنا فلم يقبضه املرهتن 

وخ وكل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال املفلس ليس أحد من وأفلس الرجل الراهن فالرهن مفس
غرمائه أح  به من أحدهم فيه معا أسوة قال وال جيوز رهن الثمر يف رءوس النخل وال الزرع قائما ألنه ال 

  يقبض وال يعرف وجيوز بعد ما جيد وحيصد فيقبض
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة) ذكر وقد حذف يف اآلية فاملعدود يف هذه اآليات كلها م

 األوىل والثانية 
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

ي يف قوله صلى اهلل عليه وسلموقال النوو    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتق (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  
   
 



 1072 :صفحة 
 
   
باب ما جاء فيما جيمع مما يباع من مال صاحب الدين    
 حىت حيضره وحيضر من حضر من قال الشافعي رمحه اهلل وال ينبغي للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغرمي 

غرمائه فيسأهلم فيقول ارتضوا مبن أضع مثن ما بعت على غرميكم لكم حىت أفرقه عليكم وعلى غرمي إن كان 
له ح  معكم فإن اجتمعوا على ثقة مل يعده وإن اجتمعوا على غري ثقة مل يقبله ألن عليه أن ال يويل إال ثقة 

لو فضل منه فضل كان له ولو كان فيه نقص كان عليه ولعله يطرأ ألن ذلك مال الغرمي حىت يقضي عنه و
عليه دين لغريهم كبعض من مل يرض هبذا املوضوع على يديه وإن تفرقوا فدعوا إىل ثقتني ضمهما قال 
وكذلك أكثر إذا قبلوا ومل يكن منهم أحد خريهم هلم ولغائب إن كان معهم ويقول للغرماء أحضروه 

ئتم ويقول ذلك للذي عليه الدين ويطلب أن يكون املوضوع على يديه املال ضامنا فأحصوا أو وكلوا من ش
بأن يسلفه سلفا حاال فإن فعل مل جيعله أمانة وهو جيد السبيل إىل أن يكون مضمونا وإن وجد ثقة مليا 

اختار هلم يضمنه ووجد أوث  منه ال يضمنه دفعه إىل الذي ضمنه وإن مل يدعوا إىل أحد أو دعوا إىل غري ثقة 
قال وأحب إيل فيمن ويل هذا أن يرزق من بيت املال فإن مل يكن مل جيعل له شيئا حىت يشارطوه هم فإن مل 
يتفقوا اجتهد هلم فلم يعطه شيئا وهو جيد ثقة يقبل أقل منه وهكذا يقول هلم فيمن يصيح على ما يباع عليه 

سوق وكل ما فيه صالح املبيع إن جاء رب املال مبن يزيد ويف أحد إن كال منه طعاما أو نقله إىل موضع ب
أو هم مبن يكفي ذلك مل يدخل عليهم غريهم وإن مل يأتوا استأجر عليه من يكفيه بأقل ما جيد وإذا بيع مال 
املفلس لغرمي بعينه أو غرماء بأعياهنم فسواء هم ومن ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم املال وال ينبغي أن 

ا إىل من اشتراه إال بعد أن يقبض منه الثمن وإن وقف على يدي عدل أو يدي البائع حىت يدفع من ماله شيئ
يأيت املشتري بالثمن فهلك فمن مال املفلس ال يضمنه املشتري حىت يقبضه فإن قبضه املشتري مكانه ومل 

ن قبض العدل يعلم البائع مث هرب أو استهلكه فأفلس فذلك من مال املفلس ال من مال أهل الدين وكذلك إ
مثن ما اشترى أو بعضه فلم يدفعه إىل الغرماء حىت هلك فمن مال املفلس ال يكون من مال الغرماء حىت 
يقبضوه والعهدة فيما باع على املفلس ألنه بيع له ملكه يف ح  لزمه فهو بيع له وعليه وأح  الناس بأن 

مينه شيئا وال عهدة عليهما وال على واحد تكون العهدة عليه مالك املال املبيع وال يضمن القاضي وال أ
 منهما وإن بيع للغرمي من مال املفلس شيء مث استح  رجع به يف مال املفلس 

   



 
 1073 :صفحة 

 
قال الشافعي رمحه اهلل من بيع عليه مال من ماله يف دين بعد موته أو قبله أو يف تفليسه أو باعه هو فكله   

 كهى ملن باع حلي والعهدة يف مال امليت كهى يف مال احلي ال اختالف يف سواء ال نراه ملن باع للميت إال
ذلك عندي ولو مات رجل أو أفلس وعليه ألف درهم وترك دارا فبيعت بألف درهم فقبض أمني القاضي 
األلف فهلكت من يده واستحقت الدار فال عهدة على الغرمي الذي باعها له والعهدة على امليت املبيع عليه 

ملفلس فإن وجد للميت أو املفلس مال بيع مث رد على املشتري املعطي األلف ألفه ألهنا مأخوذة منه ببيع أو ا
مل يسلم له وأعطى الغرماء حقوقهم وإن مل يوجد له شيء فال ضمان على القاضي وال أمينه وترجع الدار 

املفلس مىت ما وجدت له إىل الذي استحقها ويقال للمشتري الدار قد هلكت ألفك فأنت غرمي للميت و
ماال أخذهتا ويقال للغرمي مل تستوف فال عهدة عليك فمىت وجدت للميت ماال أعطيناك منه وإذا وجدمتاه 

 حتاصصتما فيه ال يقدم منكما واحد على صاحبه 
باب ما جاء يف التأين مبال املفلس    
ين أن يبدأ به ويعجل ببيعه وإن كان ببالد قال الشافعي رمحه اهلل احليوان أوىل مال املفلس وامليت عليه الد 

جامعة مل يتأن به أكثر من ثالث وال يبلغ به أناة ثالث إال أن يكون أهل العلم قد يرون أنه إن تؤىن به ثالث 
بلغ أكثر مما يبلغ يف يوم أو اثنني وإن كان ذلك يف بعض احليوان دون بعض تؤىن مبا كان ذلك فيه ثالث 

وينف  عليه من مال امليت ألنه صالح له كما يعطي يف القيام عليه من مال امليت قال دون ما ليس ذلك فيه 
ويتأىن باملساكن بقدر ما يرى أهل البصر هبا أن قد بلغت أمثاهنا أو قاربتها أو تناهت زيادهتا على قدر 

لرأي أنه قد مواضع املساكن وارتفاعها ويتأىن باألرضني والعيون وغريها بقدر ما وصفت مما يرى أهل ا
استوىف هبا أو قورب أو تناهت زيادهتا وما ارتفع منها تؤىن به أكثر وإن كان أهل بلد غري بلده إذا علموا 
زادوا فيه تؤىن به إىل علم أهل ذلك البلد وإذا باع القاضي على امليت أو املفلس وفارق املشتري البائع من 

لك البيع إال بطيب نفس املشتري وأحب للمشتري لو رده أو مقامهما الذي تبايعا فيه مث زيد مل يكن له رد ذ
زاد وليس ذلك بواجب عليه وللقاضي طلب ذلك إليه فإن مل يفعل مل يظلمه وأنفذه له والبيع على امليت 

  واملفلس يف شرط اخليار وغريه وىف العهدة كبيع الرجل مال نفسه ال يفترق
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  



لظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وا    احلذف كما حكاه  -
  
   
 

 1074 :صفحة 
 
   
باب ما جاء يف شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره    
قال الشافعي رمحه اهلل شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز كله عليه  

 مفلس وذا دين كان أو غري ذي دين يف إجازة عتقه وبيعه ال يرد من ذلك شيء وال مما مفلسا كان أو غري
فضل منه وال إذا قام الغرماء عليه حىت يصريوه إىل القاضي وينبغي إذا صريوه إىل القاضي أن يشهد على أنه 

فعل من هذا ففيه  قد أوقف ماله عنه فإذا فعل مل جيز له حينئذ أن يبيع من ماله وال يهب وال يتلف وما
قوالن أحدمها أنه موقوف فإن قضى دينه وفضل له فضل أجاز ما صنع من ذلك الفضل ألن وقفه ليس 

بوقف حجر إمنا هو وقف كوقف مال املريض فإذا صح ذهب الوقف عنه فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب 
قال وال مينعه حىت يقسم ماله نفقته  الوقف عنه والثاين أن ما صنع من هذا باطل ألنه قد منع ماله واحلكم فيه

ونفقة أهله وإذا باع ترك له وألهله قوت يومهم ويكفن هو ومن يلزمه أن يكفنه إن مات أو ماتوا من رأس 
ماله مبا يكفن به مثله قال وجيوز له ما صنع يف ماله بعد رفعه إىل القاضي حىت يقف القاضي ماله وإذا أقر 

دين لرجل أو ح  من وجه من الوجوه وزعم أنه لزمه يف مرضه فيدخل املقر الرجل بعد وقف القاضي ماله ب
له مع أهل الدين الذين أقر هلم يف الصحة وكانت هلم بينة فهذا حيتمل القياس ويدخله أنه لو قبل وقف ماله 

قبل  ففي ذلك قوالن أحدمها أن إقراره الزم له ويدخل من أقر له يف هذه احلال مع غرمائه الذين أقر هلم
وقف ماله وقامت هلم البينة ومن قال هذا القول قال أجعله قياسا على املريض يقر حب  لزمه أقر بشيء مما 
عرف له أنه ألجنيب غصبه إياه أو أودعه أو كان له بوجه لزمه اإلقرار ومن قال هذا قاله يف كل من وقف 

كما جييزه يف احلال قبلها وبه أقول والقول ماله وأجاز عليه ما أقر به مما يف يديه وغري ذلك يف حاله تلك 
الثاين أنه إن أقر حب  لزمه بوجه من الوجوه يف شيء يف ذمته أو يف شيء مما يف يديه جعل إقراره الزما له يف 
مال إن حدث له بعد هذا وأحسن ما حيتج به من قال هذا أن يقول وقفي ما له هذا يف حاله هذه لغرمائه 

ون فيعطون حقوقهم فإن فضل فضل كان ملن أقر له وإن مل يفضل فضل كان ماهلم يف كرهنه ماله هلم فيبدء



ذمته ويدخل هذا القول أمر يتفاحش من أنه ليس بقياس على املريض بوقف ماله وال على احملجور فيبطل 
 إقراره بكل حال ويدخله أن الرهن ال يكون إال معروفا مبعروف ويدخل هذا أنه جمهول ألن من جاءه من

غرمائه أدخله يف ماله وما وجد له من مال ال يعرفه وغرماؤه أعطاه غرماءه ويدخله أن رجال لو كان 
 مشهودا عليه 
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بالفقر وكان صائغا أو غساال مفلسا ويف يده حلي مثن مال وثياب مثن مال جعلت الثياب واحللي له حىت   
أن يزعم هذا يف داللة يوضع على يديها اجلواري مثن ألوف  يوىف غرماءه حقوقهم ويدخل على من قال هذا

دنانري وهي معروفة أهنا ال متلك كبري شيء فتفلس جيعل هلا اجلواري ويبيعهن عليها ويدخل عليها أن يزعم 
أن الرجل ميلك ما يف يديه وإن مل يدعه وليس ينبغي أن يقول هذا أحد فإن ذهب رجل إىل أن يترك بعض 

س واختلف قوله مث لعله يلزمه لو بيع عليه عبد فذكر أنه أب  فقال الغرماء أراد كسره مل يقبل هذا ترك القيا
قوله فيباع ماله وعليه عهدته وال يصدق يف قوله وهذا القول مدخول كثري الدخل والقول األول قويل 

 وأسأل اهلل عز وجل التوفي  واخلرية برمحته 
باب ما جاء يف هبة املفلس    
افعي رمحه اهلل تعاىل وإذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يثيبه فقبل املوهوب له وقبض مث أفلس قال الش 

بعد اهلبة قبل أن يثيبه فمن أجاز اهلبة على الثواب خري املوهوب له بني أن يثيبه أو يرد عليه هبته إن كانت 
ها أو أضعاف قيمتها فلم يرض جعل قائمة بعينها مل تنتقص مث جعل للواهب اخليار يف الثواب فإن أثابه قيمت

له أن يرجع يف هبته وتكون للغرماء وإن أثابه أقل من قيمتها فرضي أجاز رضاه وإن كره ذلك الغرماء قال 
الربيع وفيه قول آخر أنه إذا وهب فاهلبة باطلة من قبل أنه مل يرض أن يعطيه إال بالعوض فلما كان العوض 

باعه بثمن غري معلوم كان البيع باطال فهذا ملكه بعوض والعوض جمهول جمهوال كانت اهلبة باطلة كما لو 
فكان بالبيع أشبه من قبل أن البيع بعوض وهذا بعوض فلما كان جمهوال بطل قال الشافعي ولو فاتت اهلبة يف 

يدي املوهوبة له فما أثابه فرضي به فجائز وإن مل يرض فله قيمة هبته ولو وهب رجل لرجل هبة ليثيبه 
ملوهوبة له مث أفلس الواهب واهلبة قائمة بعينها فمن جعله على هبته أو يثاب منها كان الثواب إىل الواهب ا

فإن رضي بقليل وكره ذلك غرماؤه جاز عليهم وكذلك لو رضي ترك الثواب وقال مل أهبها للثواب وإن مل 



س له أن يرجع فيها وإن فاتت يرض بقيمتها كان على هبته سواء نقصت اهلبة أو زادت وفيها قول آخر لي
مبوت أو بيع أو عت  فال شيء للواهب ألنه ملكه إياها ومل يشترط عليه شيئا وإذا كان على هبته ففاتت فال 
شيء له ألن الذي قد كان له قد فات وال يضمن له شيء بعينه كما يكون على شفعته فتتلف الشفعة فال 

  يكون له شيء
 ID ' '   ريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخشري الكسائي وأما التص

 فينبغي أن 
  
   
 

 1076 : صفحة
 
   
باب حلول دين امليت والدين عليه    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إىل أجل فهي اىل أجلها ال حتل مبوته ولو  

لم تخالفا حفظت عنه ممن لقيت بأهنا حالة يتحاص فيها الغرماء فإن كانت الديون على امليت إىل أجل فلم أع
فضل فضل كان ألهل املرياث ووصايا إن كانت له قال ويشبه واهلل أعلم أن يكون من حجة من قال هذا 
القول مع تتابعهم عليه أن يقولوا ملا كان غرماء امليت أح  مباله يف حياته منه كانوا أح  مباله بعد وفاته من 
ورثته فلو تركنا ديوهنم إىل حلوهلا كما يدعها يف احلياة كنا منعنا امليت أن تربأ ذمته ومنعنا الوارث أن يأخذ 
الفضل عن دين غرمي أبيه ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال نفس املؤمن 

يه عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب معلقة بدينه حىت يقضى عنه دينه أخربنا إبراهيم بن سعد عن أب
هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه دينه قال الشافعي 
فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة بدينه وكان املال ملكا له أشبه أن جيعل قضاء دينه 

ز أن يكون مال امليت زائال عنه فال يصري إىل غرمائه وال إىل ورثته وذلك أنه ال ألن نفسه معلقة بدينه ومل جي
جيوز أن يأخذه ورثته دون غرمائه ولو وقف إىل قضاء دينه عل  روحه بدينه وكان ماله معرضا أن يهلك فال 

رثتهيؤدي عن ذمته وال يكون لورثته فلم يكن فيه منزلة أوىل من أن حيل دينه مث يعطي ما بقي و   



 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من كالم  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم
 سيبويه كما 

  
سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ا للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمه    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

يام وحدها كقولكهذا احلكم عند إرادة األ    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

بعها وهو اليومعلى إرادة ما يت   .  
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باب ما حل من دين املفلس وما مل حيل    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أفلس الرجل وعليه ديون إىل أجل فقد ذهب غري واحد من املفتني ممن  

وقف مال  حفظت عنه إىل أن ديونه اليت إىل أجل حالة حلول دين امليت وهذا قول يتوجه من أن ماله وقف



امليت وحيل بينه وبني أن يقضي من شاء ويدخل يف هذا أهنم إذا حكموا له حكم امليت انبغى أن يدخلوا من 
أقر له بشيء مع غرمائه وكذلك خيرجون من يديه ما أقر به لرجل كما يصنعون ذلك باملريض يقر مث ميوت 

نه غري ميت فإنه قد ميلك وامليت ال ميلك وقد حيتمل أن يباع ملن حل دينه ويؤخر الذين ديوهنم متأخرة أل
 واهلل تعاىل أعلم قال وما كان للميت من دين على الناس فهو إىل أجله ال حيل ماله مبوته وال بتفليسه 

باب ما جاء يف حبس املفلس    
 قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كان للرجل مال يرى يف يديه ويظهر منه شيء مث قام أهل الدين عيه 

فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج ماال أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ومل حيبس وإن مل يظهر له 
مال ومل يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبيع يف ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعى بالبينة 

به قبل احلبس وال أحبسه ويوم  عليها واقبل منه البينة على احلاجة وأن ال شيء له إذا كانوا عدوال خابرين
أحبسه وبعد مدة اقامها يف احلبس وأحلفه مع ذلك كله باهلل ما ميلك وال جيد لغرمائه قضاء يف نقد وال 

عرض وال بوجه من الوجوه مث أخليه وأمنع غرماءه من لزومه إذا خليته مث ال أعيده هلم إىل حبس حىت يأتوا 
ينة أن قد ريء يف يديه مال سألته فإن قال مال مضاربة مل أعمل فيه أو ببينة أن قد أفاد ماال فإن جاءوا بب

عملت فيه فلم ينض أو مل يكن يل فيه فضل قبلت ذلك منه وأحلفته إن شاءوا وإن جحد حبسته أيضا حىت 
ة يأيت ببينة كما جاء هبا أول مرة وأحلفته كما أحلفته فيها وال أحلفه يف واحدة من احلبستني حىت يأيت ببين

وأسأل عنه أهل اخلربة به فيخربوين حباجته وال غاية حلبسه أكثر من الكشف عنه فمىت استقر عند احلاكم ما 
وصفت مل يكن له حبسه وال ينبغي أن يغفل املسالة عنه قال ومجيع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من 

يكن لرجل منهم مال بعينه فيأخذه منه  جناية أو وديعة أو تعد أو مضاربة أو غري ذلك حياصون يف ماله ما مل
وال يشركه فيه غريه وال يؤخذ احلر يف دين عليه إذا مل يوجد له شيء وال حيبس إذا عرف أن ال شيء له 

ألن اهلل عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وإذا حبس الغرمي وفلس وأحلف مث حضر آخر 
 مل حيدث له حبس وال 
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ميني إال أن حيدث له يسر بعد احلبس فيحبس للثاين واألول وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى مث أفاد ماال   
جاز له فيما أفاد ما صنع من عت  وبيع وهبة وغريه حىت حيدث له السلطان وقفا آخر ألن الوقف األول مل 



أفاء آخر فال وقف عليه وإذا فلس  يكن وقفا ألنه غري رشيد وإمنا وقف مينعه ماله ويقسمه بني غرماءه فما
الرجل وعليه عروض موصوفة وعني من بيع وسلف وجناية ومهر امرأة وغري ذلك مما لزمه بوجه فكله سواء 
حياص أهل العروض بقيمتها يوم يفلس فما أصاهبم اشترى هلم به عرض من شرطهم فإن استوفوا حقوقهم 

قل أو أكثر مث حدث له مال آخر فألهل العروض أن يقوم هلم فذاك وإن مل يستوفوا أو استوفوا أنصافها أو أ
ما بقي من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشتري هلم ألن هلم أن ياخذوا عروضهم إذا وجدوا له ماال 

 وبعضها إذا مل 
باب ما جاء يف اخلالف يف التفليس    
ض الناس يف التفليس فزعم أن الرجل إذا قلت أليب عبد اهلل هل خالفك أحد يف التفليس فقال نعم خالفنا بع 

باع السلعة من الرجل بنقد أو إىل أجل وقبضها املشتري مث أفلس والسلعة قائمة بعينها فهي مال من مال 
املشتري يكون البائع فيها وغريه من غرمائه سواء فقلت أليب عبد اهلل وما احتج به فقال قال يل قائل منهم 

دفعها إىل املشتري أما ملكها املشتري ملكا صحيحا حيل له وطؤها قلت بلى قال أرايت إذا باع الرجل أمة و
أفرأيت لو وطئها فولدت له أو باعها أو أعتقها أو تصدق هبا مث أفلس أترد من هذا شيئا وجتعلها رقيقا قلت 

بغي يل ال فقال ألنه ملكها ملكا صحيحا قلت نعم قال فكيف تنقض امللك الصحيح فقلت نقضته مبا ال ين
وال لك وال ملسلم علمه إال أن ينقضه به قال وما هو قلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أفرأيت 

إن مل أثبت لك اخلرب قلت إذا تصري إىل موضع اجلهل أو املعاندة قال إمنا رواه أبو هريرة وحده فقلت ما 
ريرة وحده وإن يف ذلك لكفاية تثبت مبثلها نعرف فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم رواية إال عن أيب ه

السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون أليب هريرة رواية مل يروها غريه أو لغريه قلت نعم قال واين هي قلت 
قال أبو هريرة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها فأخذنا حنن 

د عن النيب صلى اهلل عليه وسلم تثبت روايته غريه قال أجل ولكن الناس أمجعوا عليها وأنت به ومل يروه أح
فقلت فذلك أوجب للحجة عليك أن جيتمع الناس على حديث أيب هريرة وحده وال يذهبون فيه إىل توهينه 

ى أبو بأن اهلل عز وجل يقول  حرمت عليكم أمهاتكم  اآلية وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم وقلت له ورو
 هريرة أن النيب 
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صلى اهلل عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا فأخذنا حبديثه كله وأخذت جبملته   
فقلت الكلب ينجس املاء القل إذا ولغ فيه ومل توهنه بأن أبا قتادة روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

اء وحنن وأنت نقول ال تؤكل اهلرة فتجعل الكلب قياسا عليها فال تنجس املاء بولوغ اهلرة أهنا ال تنجس امل
الكلب ومل يروه إال أبو هريرة فقال قبلنا هذا ألن الناس قبلوه قلت فإذا قبلوه يف موضع ومواضع وجب 

د عرفنا عليك وعليهم قبول خربه يف موضع غريه وإال فأنت حتكم فتقبل ما شئت وترد ما شئت قال فقال ق
أن أبا هريرة روى اشياء مل يروها غريه مما ذكرت وحديث املصراة وحديث األجري وغريه أفتعلم غريه انفرد 
برواية قلت نعم أبو سعيد اخلدري روى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخسة أوسقلي 

اهيم النخعي الصدقة يف كل قليل صدقة فصرنا حنن وأنت وأكثر املفتني إليه وتركت قول صاحبك وإبر
وكثري أنبتته األرض وقد جيدان تأويال من قول اهلل عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ومل يذكر قليال وال كثريا 
ومن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما سقي بالسماء العشر وفيما سقي بالدالية نصف العشر قال أجل قلنا 

نيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع ال يروى عن وحديث أيب ثعلبة اخلشين أن ال
غريه علمته إال من وجه عن أيب هريرة وليس باملشهور املعروف الرجال فقبلناه حنن وأنت وخالفنا املكيون 
واحتجوا بقول اهلل عز وجل  قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه  اآلية وقوله  وقد فصل 

كم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه  وبقول عائشة وابن عباس وعبيد بن عمري فزعمنا أن الرواية ل
الواحدة تثبت هبا احلجة وال حجة يف تأويل وال حديث عن غري النيب صلى اهلل عليه وسلم مع حدث النيب 

 جتعله حجة قال ما صلى اهلل عليه وسلم قال أما ما وصفت فكما وصفت قلت فإذا جاء مثل هذا فلم مل
كانت حجتنا يف أن ال نقول قولكم يف التفليس إال هذا قلنا وال حجة لك فيه ألين قد وجدتك تقول وغريك 
وتأخذ مبثله فيه قال آخر إنا قد روينا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه شبيها بقولنا قلنا وهذا مما الحجة 

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء أن ال حجة يف أحد معه قال فيه عندنا وعندك ألن مذهبنا معا إذا ثبت ع
فإنا قلنا مل نعلم أبا بكر وال عمر وال عثمان رضي اهلل عنهم قضوا مبا رويتم يف التفليس قلنا وال رويتم أهنم 

وال واحد منهم قال ليس فيما دون مخسة أوس  صدقة وال تنكح املرأة على عمتها وال خالتها وال حترمي كل 
ذي ناب من السباع قال فاكتفينا باخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا قلنا ففيه الكفاية املغنية عما 

 سواها وما سواها 
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تبع هلا ال يصنع معها شيئا إن وفقها تبعها وكانت به احلاجة إليها وإن خالفها ترك وأخذت السنة قال   
جلملة وال تفي بذلك يف التفريع قال فإين مل أنفرد مبا عبت على قد شركين فيه غري وهكذا نقول قلنا نعم يف ا

واحد من أهل ناحيتك وغريهم فأخذوا بأحاديث وردوا أخرى قلت فإن كنت محدهتم على هذا فاشركهم 
مثل ما فيه قال إذا يلزمين أن أكون باخليار يف العلم قلت فقل ما شئت فإنك ذممت ذلك ممن فعله فانتقل عن 

ذممت وال جتعل املذموم حجة قال فإين أسألك عن شيء قلت فسل قال كيف نقضت امللك الصحيح قلت 
أو ترى للمسألة موضعا فيما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال ولكين أحب أن تعلمين هل جتد مثل 

ا جيوز بيعه وهبته وصداقه هذا غري هذا قلت نعم أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعة أليس املشتري مالك
وصدقته فيما ابتاع وجيوز له هدمه وبناؤه قال نعم قلت فإذا جاء الذي له الشفعة أخذ ذلك ممن هو يف يديه 
قال نعم قلت أفتراك نقضت امللك الصحيح قال نعم ولكين نقضته بالسنة وقلت أرأيت الرجل يصدق املرأة 

لغنم أليس إن مات الرجل أو املرأة قبل أن يدخل عليها كان ما األمة فيدفعها إليها والغنم فتلد األمة وا
أصدقها هلا قبل موت واحد منهما يكون هلا عت  األمة وبيعها وبيع املاشية وهي صحيحة امللك يف ذلك كله 
قال بلى قلت أفرأيت إن طلقها قبل تفوت يف اجلارية وال الغنم شيئا وهو يف يديها حباله قال ينتقض امللك 

 له نصف اجلارية والغنم إن مل يكن أوالد أو نصف قيمتها إن كان هلا أوالد ألهنم حدثوا يف ملكها ويصري
قلنا فكيف نقضت امللك الصحيح قال بالكتاب قلنا فما نراك عبت يف مال املفلس شيئا إال دخل عليك يف 

 مال املفلس سنة فكيف الشفعة والصداق مثله أو أكثر قال حجيت فيه كتاب أو سنة قلنا وكذلك حجتنا يف
خالفتها قلت للشافعي فإنا نوافقك يف مال املفلس إذا كان حيا وخنالفك فيه إذا مات وحجتا فيه حديث ابن 
شهاب الذي قد مسعت قال الشافعي قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخربه عن أيب بكر بن عبد 

سلم قال أميا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض الرمحن بن احلرث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و
البائع من مثنه شيئا فوجده بعينه فهو أح  به فإن مات املشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال يل فلم 
ملي تأخذ هبذا قلت ألنه مرسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله وإن كان ذلك ليس عندي له به عذر خيالفه 

وقال فيه قوال واحدا وأنتم أثبتم احلديث فلما صرمت إىل تفريعه فارقتموه يف بعض ووافقتموه  ألنه رد احلديث
 يف يعض فقال فلم مل تأخذ حبديث ابن شهاب فقلت الذي أخذت به أوىل يب من قبل أن ما أخذت به 

   
 



 1081 :صفحة 
 

ث ابن شهاب منقطع لو مل خيالفه موصول جيمع فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املوت واالفالس وحدي  
غريه مل يكن مما يثبته أهل احلديث فلو مل يكن يف تركه حجة إال هذا انبغى ملن عرف احلديث تركه من 

الوجهني مع أن أبا بكر بن عبدالرمحن يروي عن أيب هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسال 
وى أول احلديث وقال برأيه آخره قال الشافعي وموجود يف إن كان روي كله فال أدري عمن رواه ولعله ر

حديث أيب بكر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه انتهى بالقول فهو أح  به أشبه أن يكون ما 
زاد على هذا قوال من أيب بكر ال رواية وإن كان موجودا يف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الرجل يبيع 

ن الرجل فيكون مالكا للمبيع جيوز له فيها ما جيوز لذي املال يف املال من وطء أمة وبيعها وعتقها السلعة م
وإن مل يدفع مثنها فإذا أفلس والسلعة بعينها يف يدي املشتري كان للبائع التسليط على نقض عقدة البيع كما 

يه الشفعة لو مات كان يكون للمستشفع أخذ الشفعة وقد كان الشراء صحيحا فكان املشتري ملا ف
للمستشفع أخذ الشفعة من ورثته كما له أخذها من يديه فكيف مل يكن هذا يف الذي جيد عني ماله عند 

معدم وإن مات كما كان لبائعه ذلك يف حياة مالكه وكما قلنا يف الشفعة وكيف يكون الورثة ميلكون عن 
ها من أن ينقض بائعها البيع إذا مل يعط مثنها كامال امليت منع السلعة وإمنا عنه ورثوها ومل يكن للميت منع

فال يكون للورثة يف حال ما ورثوا عن امليت إال ما كان للميت أو أقل منه وقد جعلتم للورثة أكثر مما 
للمورث الذي عنه ملكوها ولو جاز أن يفرق بني املوت واحلياة كان امليت أوىل أن يأخذ الرجل عني ماله 

يفيد شيئا أبدا واحلي يفلس فترجى إفادته وأن يقضي دينه فضعفتم األقوى وقويتم األضعف منه ألنه ميت ال 
وتركتم بعض حديث أيب هريرة وأخذمت ببعضه قال فليس هذا مما روينا قلنا وإن مل ترووه فقد رواه ثقة عن 

  ثقة فال يوهنه أن ال ترووه وكثري من األحاديث مل ترووه فلم يوهنه ذلك
 ID ' '   نقل أبو حيان أنه يقالو وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :

  قول سيبويه
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل     
  



ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
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وهو احلجر بلوغ الرشد    

قال الشافعي رمحه اهلل احلال اليت يبلغ فيها الرجل واملرأة رشدمها حىت يكونا يليان أمواهلما قال اهلل عز وجل  
وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا وبدارا  

آلية على أن احلجر ثابت على اليتامى حىت جيمعوا خصلتني البلوغ أن يكربوا  قال الشافعي فدلت هذه ا
والرشد فالبلوغ استكمال مخس عشرة سنة الذكر واألنثى يف ذلك سواء إال أن حيتلم الرجل أو حتيض املرأة 
قبل مخس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ ودل قول اهلل عز وجل فادفعوا إليهم أموامل على أهنم إذا مجعوا 

والرشد مل يكن ألحد أن يلي عليهم أمواهلم وكانوا أوىل بوالية أمواهلم من غريهم وجاز هلم يف  البلوغ
أمواهلم ما جيوز ملن خرج من الوالية ممن ويل فخرج منها أو مل يول وأن الذكر واألنثى فيهما سواء والرشد 

يعرف إصالح املال بأن خيترب  واهلل أعلم الصالح يف الدين حىت تكون الشهادة جائزة وإصالح املال وإمنا
اليتيم واالختبار خيتلف بقدر حال املخترب فإن كان من الرجال ممن يتبذل فيخالط الناس استدل مبخالطته 
الناس يف الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده حىت يعرف أنه حيب توفري ماله والزيادة فيه وأن ال يتلفه فيما ال 

قريبا وإن كان ممن يصانه عن األسواق كان اختباره أبعد قليال من اختبار يعود عليه نفعه كان اختبار هذا 
الذي قبله قال الشافعي ويدفع إىل املوىل عليه نفقة شهر فإن أحسن إنفاقها على نفسه وأحسن شراء ما 
ظر حيتاج إليه منها مع النفقة اخترب بشيء يسري يدفع إليه فإذا أونس منه توفري له وعقل يعرف به حسن الن

لنفسه يف إبقاء ماله دفع إليه ماله واختبار املرأة مع علم صالحها بقلة تخالطتها يف البيع والشراء ابعد من هذا 
قليال فيختربها النساء وذو احملارم هبا مبثل ما وصفنا من دفع النفقة وما يشترى هلا من األدم وغريه فإذا آنسوا 



الغالم البالغ فإذا عرف منها صالح دفع إليها اليسري منه  منها صالحا ملا تعطى من نفقتها كما وصفت يف
فإن هي أصلحته دفع إليها ماهلا نكحت أو مل تنكح ال يزيد يف رشدها وال ينقص منه النكاح وال تركه كما 
ال يزيد يف رشد الغالم وال ينقص منه وأيهما نكح وهو غري رشيد وولد له ويل عليه ماله ألن شرط اهلل عز 

دفع إليه إذا مجع الرشد مع البلوغ وليس النكاح بواحد منهما وأيهما صار إىل والية ماله فله أن وجل أن ي
يفعل يف ماله ما يفعل غريه من أهل األموال وسواء يف ذلك املرأة والرجل وذات زوج كانت أو غري ذات 

أن الرجل واملرأة إذا صار  زوج وليس الزوج من والية مال املرأة بسبيل وال خيتلف أحد من أهل العلم علمته
 كل واحد منهما إىل أن جيمع البلوغ 
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والرشد سواء يف دفع أمواهلما إليهما ألهنما من اليتامى فإذا صارا إىل أن خيرجا من الوالية فهما كغريمها   
رأة ذات الزوج مفارقة جيوز لكل واحد منهما يف ماله ما جيوز لكل من ال يوىل عليه غريه فإن قال قائل امل

للرجل ال تعطى املرأة من ماهلا بغري إذن زوجها قيل له كتاب اهلل عز وجل يف أمره بالدفع إىل التيامى إذا 
بلغوا الرشد يدل على خالف ما قلت ألن من أخرج اهلل عز وجل من الوالية مل يكن ألحد أن يلي عليه إال 

ملرأة أو ح  يلزمه ملسلم يف ماله فأما ما مل يكن هكذا حبال حيدث له من سفه وفساد وكذلك الرجل وا
فالرجل واملرأة سواء فإن فرقت بينهما فعليك أن تأيت بربهان على فرقك بني اجملتمع فإن قال قائل فقد روى 

أن ليس للمرأة أن تعطى من ماهلا شيئا بغري إذن زوجها قيل قد مسعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به 
ل على خالفه مث السنة مث األثر مث املعقول فإن قال فاذكر القرآن قلنا اآلية اليت أمر اهلل عز وجل والقرآن يد

بدفع أمواهلم إليهم وسوى فيها بني الرجل واملرأة وال جيوز أن يفرق بينهما بغري خرب الزم فإن قال أفتجد يف 
طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد  القرآن داللة على ما وصفت سوى هذا قيل نعم قال اهلل عز وجل وإن

فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى 
وال تنسوا الفضل بينكم إن اهلل مبا تعملون بصري فدلت هذه اآلية على أن على الرجل أن يسلم إىل املرأة 

 األجنبيني من الرجال ما وجب هلم ودلت السنة على أن املرأة نصف مهرها كما كان عليه أن يسلم إىل
مسلطة على أن تعفو من ماهلا وندب اهلل عز وجل إىل العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بني املرأة 

والرجل فيما جيوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له جيوز عفوه إذا دفع املهر كله وكان له أن يرجع 



وإذا مل يدفعه فكان هلا أن تأخذ نصفه فعفته جاز مل يفرق بينهما يف ذلك وقال عز وجل  بنصفه فعفاه جاز
وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فجعل يف إيتائهن ما فرض 

م ح  بوجه هلن من فريضة على أزواجهن يدفعونه إليهن دفعهم إىل غريهم من الرجال ممن وجب له عليه
وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسا كما حل هلم ما طاب األجنبيون من أمواهلم عنه نفسا وما 

طابوا هم ألزواجهم عنه نفسا مل يفرق بني حكمهم وحكم أزواجهم واألجنبيني غريهم وغري أزواجهم فيما 
اهلن ما حرم من أموال األجنبيني أوجبه من دفع حقوقهن وأحل ما طنب عنه نفسا من أمواهلن وحرم من أمو

فيما ذكرت ويف قول اهلل عز وجل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا 
 منه شيئا اآلية وقال عز وجل  فإن خفتم أن ال يقيما حدود 
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ملرأة كما حل للرجل من مال األجنبيني بغري اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به  فأحله إذا كان من قبل ا  
توقيت شيء فيه ثلث وال أقل وال أكثر وحرمه إذا كان من قبل الرجل كما حرم أموال األجنبيني أن 

يغتصبوها قال اهلل عز وجل  ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد  اآلية فلم يفرق بني الزوج 
وصى من ماله ويف أن دين كل واحد منهما الزم له يف ماله فإذا كان هذا واملرأة يف أن لكل واحد منهما أ ي

هكذا كان هلا أن تعطي من ماهلا من شاءت بغري إذن زوجها وكان هلا أن حتبس مهرها وهتبه وال تضع منه 
ه شيئا وكان هلا إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها ال نصف ما اشترت هلا دونه إذا كان هلا املهر كان هلا حبس
وما أشبهه فإن قال قائل فأين السنة يف هذا قلت أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن 
أخربته أن حبيبة بنت سهل األنصارية كانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وسلم خرج لصالة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس فقال رسول
من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول اهلل فقال ما شأنك فقالت ال أنا وال ثابت بن قيس لزوجها 

فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اهلل 
اين عندي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خذ منها أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول اهلل كل ما أعط

فأخذ منها وجلست يف أهلها قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن مواله لصفية بنت أيب عبيد أهنا 
اختلعت من زوجها بكل شيء هلا فلم ينكر ذلك عبد اهلل بن عمر قال الشافعي فدلت السنة على ما دل 



ختلعت من زوجها حل لزوجها األخذ منها ولو كانت ال جيوز هلا يف ماهلا ما جيوز عليه القرآن من أهنا إذا ا
ملن ال حجر عليه من الرجال ما حل له خلعها فإن قال قائل وأين القياس واملعقول قلت إذا أباح اهلل تعاىل 

نعه زوجها فيكون لزوجها ما أعطته فهذا ال يكون إال ملن جيوز له ماله وإذا كان ماهلا يورث عنها وكانت مت
هلا فهي كغريها من ذوي األموال قال ولو ذهب ذاهب إىل احلديث الذي ال يثبت أن ليس هلا أن تعطي من 
دون زوجها إال ما أذن زوجها مل يكن له وجه إال أن يكون زوجها وليا هلا ولو كان رجل وليا لرجل أو 

بتها لغريه لزمه أن يقول ال تعطي من ماهلا درمها امرأة فوهبت له شيئا مل حيل له أن يأخذه ألن هبتها له كه
وال جيوز هلا أن تبيع فيه وال تبتاع وحيكم هلا وعليها حكم احملجور عليه ولو زعم أن زوجها شريك هلا يف 

 ماهلا سئل أبا لنصف فإن قال نعم قيل فتصنع بالنصف اآلخر ما شاءت ويصنع بالنصف ما شاء 
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ا قل أو كثر قلت فاجعل هلا من ماهلا شيئا فإن قال ماهلا مرهون له قيل له فبكم هو مرهون حىت فإن قال م  
تفتديه فإن قال ليس مبرهون قيل له فقل فيه ما أحببت فهو ال شريك هلا يف ماهلا وليس له عندك وعندنا أن 

ان زوجها وليا هلا وكان سفيها يأخذ من ماهلا درمها وليس ماهلا مرهونا فتفتكه وليس زوجها وليا هلا ولو ك
أخرجنا واليتها من يديه وولينا غريه عليها ومن خرج من هذه األقاويل مل خيرج إىل أثر يتبع وال قياس وال 

معقول وإذا جاز للمرأة أن تعطي من ماهلا الثلث ال تزيد عليه فلم جيعلها موىل عليها ومل جيعل زوجها 
 هي ممنوعة من ماهلا وال تخلى بينها وبينه مث جييز هلا بعد زمان إخراج شريكا وال ماهلا مرهونا يف يديه وال

الثلث والثلث بعد زمان حىت ينفد ماهلا فما منعها ماهلا وال خالها وإياه واهلل املستعان فإن قال هو نكحها 
جها من على اليسر قيل أفرأيت إن نكحت مفلسة مث أيسرت بعد عنده أيدعها وماهلا فإن قال نعم فقد أخر

احلجر وإن قال ال فقد منعها ما مل تغره به أورأيت إذا قال غرته فال أتركها خترج ماهلا ضرارا قيل أفرأيت إن 
غر فقيل هي مجيلة فوجدها غري مجيلة أو غر فقيل هي موسرة فوجدها مفلسة أينقص عنهن من صداقها أو 

الرجل دينا موسرا فنكح شريفة وأعلمتنا أهنا مل يرده عليها بشيء أو رأيت إذا قال هذا يف املرأة فإذا كان 
تنكحه إال بيسره مث خدعها فتصدق مباله كله فإذا جاز ذلك له فقد ظلمها مبنعها من ماهلا ما أباح له وإن 
قال أجربها بأن تبتاع له ما يتجهز به مثلها ألن هذا مما يتعامل به الناس عندنا وذلك أن املرأة تصدق ألف 

كثر من عشرة آالف وتكون مفلسة ال جتهز إال بثياهبا وبساطها ومما يتعامل الناس به أن درهم وجتهز بأ



الرجل املفلس ذا املروءة ينكح املوسرة فتقول يكون قيما على مايل على هذا تناكحا ويستنف  من ماهلا وما 
جيمل ويتعامل أشبه هذا مما وصفت وحيسن مما يتعامل الناس وللحاكم احلكم على ما جيب ليس على ما 

الناس عليه قال الشافعي واحلجة متكن على من خالفنا بأكثر مما وصفت ويف أقل مما وصفت حجة وال 
يستقيم فيها قول إال معىن كتاب اهلل عز وجل والسنة واآلثار والقياس من أن صداقها مال من ماهلا وأن هلا 

نها وبينهإذا بلغت الرشد أن تفعل يف ماهلا ما يفعل الرجل ال فرق بي   

 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 املعدود أو 

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   و غريب مع سقوط األيام وه (ستة من شوال) :  
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باب احلجر على البالغني    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل احلجر على البالغني يف آيتني من كتاب اهلل عز وجل ومها قول اهلل تبارك وتعاىل  

فليكتب وليملل الذي عليه احل  وليت  اهلل ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه احل  سفيها أو 
فا أو ال يستطيع أن ميل ه فليملل وليه بالعدل قال الشافعي وإمنا خاطب اهلل عز وجل بفرائضه البالغني ضعي

من الرجال والنساء وجعل اإلقرار له فكان موجودا يف كتاب اهلل عز وجل أن أمر اهلل تعاىل الذي عليه احل  
أقر به وال يأمر واهلل أعلم أحدا أن ميل أن ميل هو وأن إمالءه إقراره وهذا يدل على جواز اإلقرار على من 

ليقر إال البالغ وذلك أن إقرار غري البالغ وصمته وإنكاره سواء عند أهل العلم فيما حفظت عنهم وال أعلمهم 
اختلفوا فيه مث قال يف املرء الذي عليه احل  أن ميل فإن كان الذي عليه احل  سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع 

وليه بالعدل وأثبت الوالية على السفيه والضعيف والذي ال يستطيع أن ميل هو وأمر وليه  أن ميل هو فليملل
باإلمالء عليه ألنه أقامه فيما ال غناء به عنه من ماله مقامه قال الشافعي قد قيل والذي ال يستطيع أن ميل 



ول اهلل تبارك وتعاىل  وابتلوا حيتمل أن يكون املغلوب على عقله وهو أشبه معانيه واهلل أعلم واآلية األخرى ق
اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم  فأمر عز وجل أن يدفع إليهم 

أمواهلم إذا مجعوا بلوغا ورشدا قال وإذا أمر بدفع أمواهلم إليهم إذا مجعوا أمرين كان يف ذلك داللة على أهنم 
دون اآلخ مل يدفع إليهم أمواهلم وإذا مل يدفع إليهم فذلك احلجر عليهم كما إن كان فيهم أحد األمرين 

كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ مل يدفع إليهم أمواهلم فكذلك لو بلغوا ومل يؤنس منهم رشد مل تدفع 
بأمرين  إليهم أمواهلم ويثبت عليهم احلجر كما كان قبل قبل البلوغ وهكذا قلنا حنن وهم يف كل أمر يكمل

أو أمور فإذا نقص واحد مل يقبل فزعمنا أن شرط اهلل تعاىل ممن ترضون من الشهداء عدالن حران مسلمان 
فلو كان الرجالن حرين مسلمني غري عدلني أو عدلني غري حرين أو عدلني حرين غري مسلمني مل جتز 

واهلل أعلم مكتفى به عن تفسريه شهادهتما حىت يستكمالن الثالث قال الشافعي وإن التنزيل يف احلجر بني 
وإن القياس ليدل على احلجر أرايت إذا كان معقوال أن من مل يبلغ ممن قارب البلوغ وعقل حمجورا عليه 

فكان بعد البلوغ أشد تقصريا يف عقله وأكثر إفسادا ملاله أال حيجر عليه واملعىن الذي أمر باحلجر عليه له فيه 
ماله مث علم منه غري الرشد أعيد عليه احلجر ألن حاله انتقلت إىل احلال اليت  ولورو أونس منه رشد فدفع إليه

 ينبغي أن حيجر عليه فيها كما يؤنس منه 
   
 

 1087 :صفحة 
 

العدل فتجوز شهادته مث تتغري فترد مث إن تغري فأونس منه عدل أجيزت وكذلك إن أونس منه إصالح بعد   
 هذا سواء ألن اسم اليتامى جيمعهم واسم االبتالء جيمعهم وأن اهلل إفساد أعطى ماله والنساء والرجال يف

تعاىل مل يفرق بني النساء والرجال يف أمواهلم وإن خرج الرجل واملرأة من أن يكونا موليني جاز للمرأة يف 
 ماهلا ما جاز للرجل يف ماله ذات زوج كانت أو غري ذات زوج سلطاهنا على ماهلا سلطان الرجل على ماله

ال يفترقان قال الشافعي يف قول اهلل عز وجل وابتلوا اليتامى إمنا هو اختربوا اليتامى قال فيخترب الرجال النساء 
بقدر ما ميكن فيهم والرجل املالزم للسوق واملخالط للناس يف األخذ واإلعطاء قبل البلوغ ومعه وبعده ال 

فيعرف كيف هو يف عقله يف األخذ واإلعطاء  يغيب بعد البلوغ أن يعرف حاله مبا مضى بله ومعه وبعده
وكيف هو يف دينه والرجل القليل املخالطة للناس يكون اختباره أبطأ من اختبار هذا الذي وصفت فإذا عرفه 
خاصته يف مدة وإن كانت أطول من هذه املدة فعدلوه ومحدوا نظره لنفسه يف األخذ واإلعطاء وشهدوا له 



لنفسه يف ماله فقد صار هذان إىل الرشد يف الدين واملعاش ويؤمر وليهما بدفع  أنه صاحل يف دينه حسن النظر
ماهلما إليهما قال الشافعي وإذا اخترب النساء أهل العدل من أهلها ومن يعرف حاهلا بالصالح يف دينها 
جلني وحسن النظر لنفسها يف األخذ واإلعطاء صارت يف حال الرجلني وإن كان ذلك منها أبطأ منه من الر

لقلة خلطتها بالعامة وهو من املخالطة من النساء اخلارجة إىل األسواق املمتهنة لنفسها أعجل منه من الصائنة 
لنفسها كما يكون من أحد الرجلني أبعد فإذا بلغت املرأة الرشد والرشد كما وصفت يف الرجل أمر وليها 

باختبار من ال يوث  حباله تلك الثقة بأن يدفع إليه بدفع ماهلا إليها قال الشافعي وقد رأيت من احلكام من أمر 
القليل من ماله فإن أصلح فيه دفع إليه ما بقي وإن أفسد فيه كان الفساد يف القليل أيسر منه يف الكل ورأينا 
هذا وجها من االختبار حسنا واهلل أعلم وإذا دفع إىل املرأة ماهلا والرجل فسواء كانت املرأة بكرا أو متزوجة 

د زوج أو ثيبا كما يكون الرجل سواء يف حاالته وهي متلك من ماهلا ما ميلك من ماله وجيوز هلا يف ماهلا عن
ما جيوز له يف ذلك عند زوج كانت أو غري زوج ال فرق يف ذلك بينها وبينه يف شيء مما جيوز لكل واحد 

حت فصداقها مال من ماهلا تصنع منهما يف ماله فكذلك حكم اهلل عز وجل فيها وفيه وداللة السنة وإذا نك
  به ما شاءت كما تصنع مبا سواه من ماهلا

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من  .غري صحيح وال فصيح
 شوال 
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باب اخلالف يف احلجر    
جر على حر بالغ وال على حرة بالغة وإن قال الشافعي رمحه اهلل فخالفنا بعض الناس يف احلجر فقال ال حي 

كانا سفيهني وقال يل بعض من يذب عن قوله من أهل العلم عند أصحابه أسألك من أين أخذت احلجر 
على احلرين ومها مالكان ألمواهلما فذكرت له ما ذكرت يف كتايب أو معناه أو بعضه فقال فإنه يدخل عليك 

ت  احملجور عليه عبده فقلت ال جيوز عتقه قال ومل قلت كما جيوز فيه شيء فقلت وما هو قال أرأيت إذا أع
للمملوك وال للمكاتب أن يعتقا قال ألنه إتالف ملاله قلت نعم قال أفليس الطالق والعتاق لعبهما وجدمها 



واحد قلت ممن ذلك له وكذلك لو باع رجل فقال لعبت أو اقر لرجل حب  فقال لعبت لزمه البيع واإلقرار 
ه لعبك لنفسك وعليها قال أفيفترق العت  والطالق قلت نعم عندنا وعندك قال وكيف وكالمها وقيل ل

إتالف للمال قلت له إن الطالق وإن كان فيه إتالف املال فإن الزوج مباح له بالنكاح شيء كان غري مباح 
حترمي بقول من قوله أو فعل من هل  قبله وجمعول إليه حترمي ذلك املباح ليس حترميه ملال يليه عليه غريه إمنا هو 

فعله وكما كان مسلطا على الفرج دون غريه فكذلك كان مسلطا على حترميه دون غريه أال ترى أنه ميوت 
فال تورث عنه امرأته ويهبها ويبيعها فال حتل لغريه هببته وال بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه فيملكه غريه 

ه فالعبد مال بكل حال واملرأة غري مال حبال إمنا هي متعة ال مال مملوك ويلي نفسه فيبيعه ويهبه فيملكه غري
ننفقه عليه ومننع إتالفه أال ترى أن العبد يؤذن له يف النكاح والتجارة فيكون له الطالق واإلمساك دون سيده 

لك كاملال ويكون إىل سيده أخذ ماله كله إذا مل يكن عليه دين ألن املال ملك والفرج بالنكاح متعة ال م
وقلت له تأولت القرآن يف اليمني مع الشاهد فلم تصب عندنا تأويله فأبطلت فيه سنة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم مث وجدت القرآن يدل على احلجر على البالغني فتركته وقلت له أنت تقول يف الواحد من 
ن تنزيل حيتمل خالف قوله يف الظاهر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قال قوال وكان يف القرآ

قلنا بقوله وقلنا هو أعلم بكتاب اهلل عز وجل مث وجدنا صاحبكم يروي احلجر عن ثالثة من أصحاب 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فخالفهم ومعهم القرآن قال وأي صاحب قلت أخربنا حممد بن احلسن أو 

بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد  غريه من أهل الصدق يف احلديث أو مها عن يعقوب
اهلل بن جعفر بيعا فقال علي رضي اهلل عنه آلتني عثمان فألحجرن عليك فأعلم بذلك ابن جعفر الزبري قال 

 الزبري أنا شريكك يف بيعك فأتى علي عثمان فقال احجر 
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أحجر على رجل شريكه الزبري فعلي رضي اهلل عنه ال يطلب  على هذا فقال الزبري أنا شريكه فقال عثمان  
احلجر إال وهو يراه والزبري لو كان احلجر باطال قال ال حيجر على حر بالغ وكذلك عثمان بل كلهم يعرف 
احلجر يف حديث صاحبك قال فإن صاحبنا أبا يوسف رجع إىل احلجر قلت ما زاده رجوعه إليه قوة وال 

ركه وقد رجع إليه فاهلل أعلم كيف كان مذهبه فيه فقال وما أنكرت قلت زعمت أنه وهنه تركه إياه إن ت
رجع إىل أن احلر إذا ويل ماله برشد يؤنس منه فاشترى وباع مث تغريت حاله بعد رشد أحدث عليه احلجر 



فتجوز وكذلك قلنا مث زعم أنه إذا أحدث عليه احلجر أبطل كل بيع باعه قبله وشراء أفرأيت الشاهد يعدل 
شهادته مث تغري حاله أينقض احلكم بشهادته أو ينفذ ويكون متغريا من يوم تغري قال قد قال ذلك فأنكرناه 

عليه قال الشافعي فقال فهل خالف شيئا مما تقول يف احلجر واليتامى من الرجال والنساء أحد من أصحابك 
شيء مما قلت وقد بلغين عن بعضهم قلت أما أحد من متقدمي أصحايب فلم أحفظ عن واحد منهم خالفا ل

مثل ما قلت قال فهل ادركت أحدا من أهل ناحيتك يقول خبالف قولك هذا قلت قد روى يل عن بعض 
أهل العلم من ناحيتنا أنه خالف ما قلت وقلت وقال غرينا يف مال املرأة إذا تزوجت رجال قال فقال فيه ماذا 

ئا كنت أحفظه وكان حيفظه فقال ما يشكل اخلطأ يف هذا قلت ما ال يضرك أن ال تسمعه مث حكيت له شي
على سامع يعقل قال الشافعي فزعم يل زاعم عن قائل هذا القول أن املرأة إذا نكحت رجال مبائة دينار 

جربت أن تشتري هبا ما يتجهز به مثلها وكذلك لو نكحت بعشرة دراهم فإن طلقها قبل أن يدخل هبا رجع 
ال الشافعي ويلزمه أن يقامسها نورة وزرنيخا ونضوحا قال فإن قال قائل فما عليها بنصف ما اشترت ق

يدخل على من قال هذا القول قيل له يدخل عليه أكثر ما يدخل على أحد أو على غريه فإن قال ما هو قيل 
له قال اهلل عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم وما فرض 

دفع مائة دينار فزعم قائل هذا القول أنه يرده بنصف متاع ليس فيه دنانري وهذا خالف ما جعل اهلل تبارك و
وتعاىل له فإن قال قائل إمنا قلنا هذا ألنا نرى أن واجبا عليها قال الربيع يعين أن واجبا عليها أن جتهز مبا 

قول الشافعي ال يرجع إال بنصف ما أعطاها أعطاها وكان عليه أن يرجع بنصف ما جتهزت به يف قوهلم ويف 
دنانري كانت أو غريها ألنه ال يوجب عليها أن جتهز إال أن تشاء وهو معىن قول اهلل تبارك وتعاىل فنصف ما 

  فرضتم
 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء

 مع 
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الصلح    



أخربنا الربيع بن سليمان قال أملى علينا الشافعي رمحه اهلل قال أصل الصلح أنه مبنزلة البيع فما جاز يف البيع  
جاز يف الصلح وما مل جيز يف البيع مل جيز يف الصلح مث يتشعب ويقع الصلح على ما يكون له مثن من اجلراح 

ليه صداق وكل هذا يقوم مقام األمثان وال جيوز الصلح عندي إال اليت هلا أرش وبني املرأة وزوجها اليت هلا ع
على أمر معروف كما ال جيوز البيع إال على أمر معروف وقد روى عن عمر رضي اهلل عنه الصلح جائز بني 
املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال ومن احلرام الذي يقع يف الصلح أن يقع عندي على اجملهول 

ن بيعا كان حراما وإذا مات الرجل وورثته امرأة أو ولد أو كاللة فصاحل بعض الورثة بعضا فإن الذي لو كا
وقع الصلح على معرفة من املصاحل واملصاحل حبقوقهم أو إقرار مبعرفتهم حبقوقهم وتقابض املتصاحلان قبل أن 

احل منهما مل جيز الصلح كما يتفرقا فالصلح جائز وإن وقع على غريه معرفة منهما مببلغ حقهما أو ح  املص
ال جيوز بيع مال امرئ ال يعرفه وإذا ادعى الرجل على الرجل الدعوى يف العبد أو غريه أو ادعى عليه جناية 
عمدا أو خطأ فصاحله مما ادعى من هذا كله أو من بعضه على شيء قبضه منه فإن كان الصلح واملدعى عليه 

ن الصلح نقدا أو نسيئة وإذا كان املدعى عليه ينكر فالصلح باطل ومها يقر فالصلح جائز مبا جيوز به البيع كا
على أصل حقهما ويرجع املدعي على دعواه واملعطي مبا أعطى وسواء إذا أفسدت الصلح قال املدعي قد 

أبرأتك مما ادعيت عليك أو مل يقله من قبل أنه إمنا أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه وليس هذا بأكثر من أن 
يبيعه البيع الفاسد فإذا مل يتم له الفساد رجع كل واحد منهما على أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا فإذا 
اراد الرجالن الصلح وكره املدعى عليه اإلقرار فال بأس أن يقر رجل أجنيب على املدعى عليه مبا ادعى عليه 

ذي أعطى عن الرجل أن يرجع على من جناية أو مال مث يؤدي ذلك عنه صلحا فيكون صحيحا وليس لل
املصاحل املدعى عليه وال للمصاحل املدعى أن يرجع على املدعى عليه ألنه قد اخذ العوض من حقه إال أن 

يعقدا صلحهما على فساد فيكونون كما كانوا يف أول ما تداعوا قبل الصلح قال ولو ادعى رجل على رجل 
على إبل أو بقر أو غنم أو رقي  أو بز موصوف أو دنانري أو حقا يف دار فأقر له بدعواه وصاحله من ذلك 

دراهم موصوفة أو طعام إىل أجل مسمى كان الصلح جائزا كما جيوز لو بيع ذلك إىل ذلك األجل ولو 
ادعى عليه شقصا من دار فاقر له به مث صاحله على أن أعطاه بذلك بيتا معروفا من الدار ملكا له أو سكىن له 

  عدد سنني فذلك
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جائز كما جيوز لو اقتسماه أو تكارى شقصا له يف دار ولكنه لو قال أصاحلك على سكىن هذا املسكن ومل   
يسم وقتا كان الصلح فاسدا من قبل أن هذا ال جيوز كما لو ابتدأه حىت يكون إىل أجل معلوم وهكذا لو 

قص من دار أخرى مسى ذلك وعرف جاز كما صاحله على أن يكريه هذه األرض سنني يزرعها أو على ش
جيوز يف البيوع والكراء وإذا مل يسمه مل جيز كما ال جيوز يف البيوع والكراء قال الشافعي ولو أن رجال 
أشرع ظلة أو جناحا على طري  نافذة فخاصمه رجل ليمنعه منه فصاحله على شيء على أن يدعه كان 

لك ونظر فإن كان إشراعه غري مضر خلى بينه وبينه وإن كان مضرا الصلح باطال ألنه أخذ منه على ما ال مي
منعه وكذلك لو أراد إشراعه على طري  لرجل خاصة ليس بنافذ أو لقوم فصاحله أو صاحلوه على شيء 
أخذوه منه على أن يدعوه يشرعه كان الصلح يف هذا باطال من قبل أنه إمنا أشرع يف جدار نفسه وعلى 

ته وال ما فوقه فإن أراد أن يثبت خشبة ويصح بينه وبينهم الشرط فليجعل ذلك يف هواء ال ميلك ما حت
خشب حيمله على جدراهنم وجداره فيكون ذلك شراء حممل اخلشب ويكون اخلشب بأعيانه موصوفا أو 
موصوف املوضع أو يعطيهم شيئا على أن يقروا له خبشب يشرعه ويشهدون على أنفسهم أهنم أقروا له 

اخلشب ومبلغ شروعه حب  عرفوه له فال يكون هلم بعده أن ينزعوه قال وإن ادعى رجل حقا يف  مبحمل هذا
دار أو أرض فأقر له املدعي عليه وصاحله من دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض أو 

ائز ولورثة سكىن دار أو شيء مما يكون فيه اإلجارات مث مات املدعي واملدعى عليه أو أحدمها فالصلح ج
املدعي السكىن والركوب والزراعة واخلدمة وما صاحلهم عليه املصاحل قال الشافعي ولو كان الذي تلف 

الدابة اليت صاحل على ركوهبا أو املسكن الذي صاحل على سكنه أو األرض اليت صوحل على زراعتها فإن كان 
انتقضت اإلجارة وإن كان بعد ما أخذ منه  ذلك قبل أن يأخذ منه املصاحل شيئا فهو على حقه يف الدار وقد

شيئا مت من الصلح بقدر ما أخذ إن كان نصفا أو ثلثا أو ربعا وانتقض من الصلح بقدر ما بقي يرجع به يف 
أصل السكن الذي صوحل عليه قال وهكذا لو صاحله على عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم يقبضه 

لى أصل ما أقر له به ولو كان صاحله على عبد بصفة أو غري صفة أو حىت هلك انتقض الصلح ورجع ع
ثوب بصفة أو دنانري أو دراهم أو كيل أو وزن بصفة مت الصلح بينهما وكان عليه مثل الصفة اليت صاحله 

 عليها ولو صاحله على ربع أرض مشاع من دار معلومة جاز ولو صاحله 
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ة وهو يعرف أذرع الدار ويعرفه املصاحل جاز وهذا كجزء من أجزاء وإن كان على أذرع من دار مسما  
صاحله على أذرع وهو ال يعرف الذرع كله مل جيز من قبل أنه ال يدري كم قدر الذرع فيها ثلثا أو ربعا أو 
أكثر أو أقل ولو صاحله على طعام جزاف أو دراهم جزاف أو عبد فجائز فإن استح  ذلك قبل القبض أو 

عده بطل الصلح وإن هلك قبل القبض بطل الصلح ولو كان صاحله على عبد بعينه ومل يرد العبد فله اخليار ب
الرؤية فإن اختار أخذه جاز الصلح وإن اختار رده رد الصلح قال الربيع قال الشافعي بعد ال جيوز شراء عبد 

يعدو بيع عني يراها املشتري والبائع عند بعينه وال غريه إىل أجل ويكون له خيار رؤيته من قبل أن البيع ال 
تبايعهما وبيع صفة مضمون إىل أجل معلوم يكون على صاحبها أن يأيت هبا من مجيع األرض وهذا العبد 

الذي بعينه إىل أجل أن تلف بطل البيع فهذا مرة يتم فيه البيع ومرة يبطل فيه البيع والبيع ال جيوز إال أن يتم 
وهكذا كل ما صاحله عليه بعينه مما كان غائبا عنه فله فيه خيار الرؤية قال الربيع  يف كل حال قال الشافعي

رجع الشافعي عن خيار رؤية شيء بعينه قال الشافعي ولو قبضه فهلك يف يديه وبه عيب رجع بقيمة العيب 
جييز من ولو مل جيد عيبا ولكنه استح  نصفه أو سهم من ألف سهم منه كان لقابض العبد اخليار يف أن 

الصلح بقدر ما يف يديه من العبد ويرجع بقدر ما استح  منه أو ينقض الصلح كله قال الربيع الذي يذهب 
إليه الشافعي أنه إذا بيع الشيء فاستح  بعضه بطل البيع كله ألن الصفقة مجعت شيئني حالال وحراما فبطل 

له رجل أجنيب على املدعى عليه وصاحله كله والصلح مثله قال الشافعي ولو ادعى رجل حقا يف دار فأقر 
على عبد بعينه فهو جائز وإن وجد بالعبد عيبا فرده أو استح  مل يكن له على األجنيب شيء ورجع على 

دعواه يف الدار وهكذا لو صاحله على عرض من العروض ولو كان األجنيب صاحله على دنانري أو دراهم أو 
استح  كان له أن يرجع عليه مبثل تلك الدنانري والدراهم وذلك عرض بصفة أو عبد بصفة فدفعه إليه مث 

العرض بتلك الصفة ولو كان األجنيب إمنا صاحله على دنانري بأعياهنا فهي مثل العبد بعينه يعطيه إياها وإن 
استحقت أو وجد عيبا فردها مل يكن له على األجنيب تباعة وكان له أن يرجع على أصل دعواه واألجنيب إذا 

ن صاحل بغري إذن املدعى عليه فتطوع مبا أعطى عنه فليس له أن يرجع به على صاحبه املدعى عليه وإمنا كا
يكون له أن يرجع به إذا أمره إن يصاحل عنه قال ولو ادعى رجل على رجل حقا يف دار فصاحله على بيت 

فإن اهندم البيت أو  معروف سنني معلومة يسكنه كان جائزا أو على سطح معروف يبيت عليه كان جائزا
 السطح قبل 
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السكىن رجع على أصل حقه وإن اهندم بعد السكىن مت من الصلح بقدر ما سكن وبات وانتقض منه بقدر   
ما بقي ولو ادعى رجل حقا يف دار وهي يف يد رجل عارية أو وديعة أو كراء تصادقا على ذلك أو قامت به 

 من الدار يف يديه ومن مل ير أن يقضي على الغائب مل يقبل منه فيها بينة وأمره إن بينة فال خصومة بينه وبني
خاف على بينته املوت أن يشهد على شهادهتم ولو أن الذي يف يديه أقر له بدعواه مل يقض له بإقراره ألنه 

ب فيه كاجلواب أقر له فيما ال ميلك ولو صاحله على شيء من دعواه فالصلح جائز واملصاحل متطوع واجلوا
يف املسائل قبلها من األجنيب يصاحل عن الدعوى ولو ادعى رجل على رجل شيئا مل يسمه فصاحله منه على 
شيء مل جيز الصلح وكذلك ال جيوز لو ادعى يف شيء بعينه حىت يقر فإذا اقر جاز ولو أقر يف دعواه اليت 

كان جائزا كما جيوز لو تصادقا على شراء  أمجلها فقال أنت صادق فيما ادعيت علي فصاحله منه على شيء
ال يعلم إال بقوهلما وإن مل يسم الشراء فقال هذا ما اشتريت منك مما عرفت وعرفت فال تباعة يل قبلك بعد 
هذا يف شيء مما اشتريت منك ولو كانت الدار يف يدي رجلني فتداعيا كلها فاصطلحا على أن ألحدمها 

من الدار ولآلخر ما بقي فإن كان هذا بعد إقرارمها فجائز وإن كان على الثلث ولآلخر الثلثني أو بيتا 
اجلحد فال جيوز ومها على أصل دعوامها ولو ادعى رجل على رجل دعوى فصاحله منها على شيء بعد ما 

أقر له بدعواه غري أن ذلك غري معلوم ببينة تقوم عليه فقال املصاحل للذي ادعى عليه صاحلتك من هذه 
ال اآلخر بل صاحلتك من ثوب فالقول قوله مع ميينه ويكون خصما له يف هذه األرض قال أبو األرض وق

حممد أصل قول الشافعي أهنما إذا اختلفا يف الصلح حتالفا وكانا على أصل خصومتهما مثل البيع سواء إذا 
فادعى رجل فيها دعوى  اختلفا حتالفا ومل يكن بينهما بيع بعد األميان قال الشافعي ولو كانت دار بني ورثة

وبعضهم غائب أو حاضر فأقر له أحدهم مث صاحله على شيء بعينه دنانري أو دراهم مضمونة فالصلح جائز 
وهذا الوارث املصاحل متطوع وال يرجع على إخوته بشيء مما أدى عنهم ألنه أدى عنهم بغري أمرهم إذا 

ته فإمنا اشترى منه حقه دون إخوته وإن أنكر كانوا منكرين لدعواه ولو صاحله على أن حقه له دون إخو
إخوته كان هلم خصما فإن قدر على أخذ حقه كان له وكانت هلم الشفعة معه بقدر حقوقهم وإن مل يقدر 
عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه وكان لآلخر فيما أقر له به نصيبه من حقه قال الشافعي ولو أن دارا يف 

فيها حقا فأنكر أحدمها وأقر اآلخر وصاحله على حقه منها خاصة دون  يدي رجلني ورثاها فادعى رجل
 ح  
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أخيه فالصلح جائز وإن أراد أخوه أن يأخذ بالشفعة مما صاحل عليه فله ذلك ولو أن رجلني ادعيا دارا يف   
ه على شيء فالصلح يدي رجل وقاال هي مرياث لنا عن أبينا وأنكر ذلك الرجل مث صاحل أحدمها من دعوا

باطل قال ولو أقر ألحدمها فصاحله من ذلك الذي أقر له به على شيء كان ألخيه أن يدخل معه فيما أقر له 
بالنصف ألهنما نسبا ذلك إىل أنه بينهما نصفني ولو كانت املسألة حباهلا فادعى كل واحد منهما عليه نصف 

خر كان النصف الذي أقر به له دون اجملحود وكان األرض اليت يف يديه فأقر ألحدمها بالنصف وجحد اآل
اجملحود على خصومته ولو صاحله منه على شيء كان ذلك له دون صاحبه ولو أقر ألحدمها جبميع األرض 
وإمنا كان يدعي نصفها فإن كان مل يقر لآلخر بأن له النصف فله الكل ال يرجع به عليه اآلخر وإن كان يف 

النصف وهلذا كان له أن يرجع عليه بالنصف قال ولو ادعى رجالن على رجل  أصل دعواه أنه زعم أن له
دارا مرياثا فأقر هلما بذلك وصاحل أحدمها من دعواه على شيء فليس ألخيه أن يشركه فيما صاحله عليه وله 

يف أن يأخذ بالشفعة ولو ادعى رجل على رجل دارا فأقر له هبا وصاحله بعد اإلقرار على أن يسكنها الذي 
يديه فهي عارية إن شاء أمتها وإن شاء مل يتمها وإن كان مل يقر له إال على أن يسكنها فالصلح باطل ومها 
على أصل خصومتها ولو أن رجال اشترى دارا فبناها مسجدا مث جاء رجل فادعاها فأقر له باين املسجد مبا 

د فهو له ويرجع عليه بقيمة ما هدم ادعى فإن كان فضل من الدار فضل فهو له وإن كان مل يتصدق باملسج
من داره ولو صاحله من ذلك على صلح فهو جائز قال وإن أنكر املدعى عليه فأقر الذين املسجد والدار بني 
أظهرهم وصاحلوه كان الصلح جائزا وإذا باع رجل من رجل دارا مث ادعى فيها رجل شيئا فأقر البائع له 

ل من رجل دارا فباعها أو مل يبعها وادعى فيها رجل آخر وصاحله فالصلح جائز وهكذا لو غصب رج
دعوى فصاحله بعد اإلقرار من دعواه على شيء كان الصلح جائزا وكذلك لو كانت يف يده عارية أو وديعة 
وإذا ادعى رجل دارا يف يدي رجل فأقر له هبا مث جحده مث صاحله فالصلح جائز وال يضره اجلحد ألهنا ثبتت 

ول إذا تصادقا أو قامت بينة باإلقرار األول فإن أنكر املصاحل اآلخذ لثمن الدار أن يكون أقر له له باإلقرار األ
بالدار وقال إمنا صاحلته على اجلحد فالقول قوله مع ميينه والصلح مردود ومها على خصومتهما ولو صاحل 

على املصاحل أن يشتري له رجل من دعوى أقر له هبا على خدمة عبد سنة فقتل خطأ انتقض الصلح ومل يكن 
 عبدا غريه خيدمه وال على رب العبد أن يشتري له عبدا غريه خيدمه قال وهكذا لو كان له سكىن بيت 
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فهدمه إنسان أو اهندم ولو كان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه املوىل كان للمشتري اخليار إن شاء   
امللك وهلذا اخلدمة فعل وإن شاء أن يرد البيع رده وبه نأخذ وفيه قول ثان أن البيع أن جييز البيع ويكون هلذا 

منتقض ألنه حمول بينه وبينه ولو كانت املسألة حباهلا فأعتقه السيد كان العت  جائزا وكانت اخلدمة عليه إىل 
دام املسأجر ساملا قال منتهى السنة يرجع هبا على السيد ألن اإلجارة بيع من البيوع عندنا ال ننقضه ما 

ولصاحب اخلدمة أن خيدمه غريه ويؤاجره غريه يف مثل عمله وليس له أن خيرجه من املصر إال بإذن سيده 
ولو ادعى رجل يف دار دعوى فأقر هبا املدعى عليه وصاحله منها على عبد قيمته مائة درهم ومائة درهم 

حر أو عبد فسواء ذلك كله وللمصاحل اخليار يف أن والعبد بعينه فلم يقبض املصاحل العبد حىت جىن على 
يقبض العبد مث يفديه أو يسلمه فيباع أو يرده على سيده وينقض الصلح وليس له أن جييز من الصلح بقدر 
املائة ولو كان قبضه مث جىن يف يديه كان الصلح جائزا وكان كعبد اشتراه مث جىن يف يديه قال ولو كان 

ن أن يرده وحيبس املائة ألهنا صفقة واحدة ال يكون له أن يردها إال معا وال جييزها إال وجد بالعبد عيبا مل يك
معا إال أن يشاء ذلك املردود عليه ولو كان استح  كان له اخليار يف أن يأخذ املائة بنصف الصلح ويرد 

عيب إمساكه إن نصفه ألن الصفقة وقعت على شيئني أحدمها ليس للبائع وليس للمشتري إمساكه وله يف ال
شاء قال الربيع أصل قوله إنه إذا استح  بعض املصاحل به أو املبيع به بطل الصلح والبيع مجيعا ألن الصفقة 
مجعت شيئني حالال وحراما فبطل ذلك كله قال الشافعي ولو كان االستحقاق يف العيب يف الدراهم وإمنا 

بدراهم مسماة رجع بدراهم مثلها ولو كان الصلح بعبد باعه بالدراهم بأعياهنا كان كهو يف العبد ولو باعه 
وزاده اآلخذ للعبد ثوبا فاستح  العبد انتقض الصلح وكان على دعواه وأخذ ثوبه الذي زاده الذي يف يديه 
الدار إن وجده قائما أو قيمته إن وجد مستهلكا ولو كانت املسألة حباهلا وتقابضا وجرح العبد جرحا مل 

لصلح وهذا مثل رجل اشترى عبدا مث جرح عنده قال ولو كانت املسألة حباهلا يف العبد يكن له أن ينقض ا
والثوب فوجد بالثوب عيبا فله اخليار بني أن ميسكه أو يرده وينتقض الصلح ال يكون له أن يرد بعض 
مة العبد الصفقة دون بعض ولو استح  العبد انتقض الصلح إال أن يشاء أن يأخذ ما مع العبد وال يرجع بقي

قال الربيع إذا استح  العبد بطل الصلح يف معىن قول الشافعي يف غري هذا املوضع قال الشافعي ولو كان 



الصلح عبدا ومائة درهم وزاده املدعى عليه عبدا أو غريه مث خرج العبد الذي قبض أيهما كان حرا بطل 
 الصلح وكان كرجل 
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كان العبد الذي استح  الذي أعطاه املدعي أو املدعى عليه قيل للذي  اشترى عبدا فخرج حرا ولو  
استح  يف يديه العبد لك نقض الصلح إال أن ترضى بترك نقضه وقبول ما صار يف يديك مع العبد فال تكره 

على نقضه وهكذا مجيع ما استح  مما صاحل عليه ولو كان هذا سلما فاستح  العبد املسلم يف الشيء 
ىل األجل املعلوم بطل السلم قال الشافعي ولو كان املسلم عبدين بقيمة واحدة فاستح  أحدمها املوصوف إ

كان للمسلم إليه اخليار يف نقض السلم ورد العبد الباقي يف يديه أو إنفاذ البيع ويكون عليه نصف البيع الذي 
ذا كانت الدار يف يدي رجلني يف العبد نصفه إىل أجله قال الربيع يبطل هذا كله وينفسخ قال الشافعي وإ

كل واحد منهما يف منزل على حدة فتداعيا العرصة فالعرصة بينهما نصفني ألهنا يف أيديهما معا وإن أحب 
كل واحد منهما أحلفنا له صاحبه على دعواه فإذا حلفا فهي بينهما نصفني ولو مل حيلفا واصطلحا على 

از الصلح وهكذا لو كانت الدار منزال أو منازل السفل يف شيء أخذه أحدمها من اآلخر بإقرار منه حبقه ج
يد أحدمها يدعيه والعلو يف يد اآلخر يدعيه فتداعيا عرصة الدار كانت بينهما نصفني كما وصفت وإذا كان 
اجلدار بني دارين أحدمها لرجل واألخرى آلخر وبينهما جدار ليس مبتصل ببناء واحد منهما اتصال البنيان 

  أو متصل ببناء كل واحد منهما فتداعياه وال بينة هلما حتالفا وكان بينهما نصفني وال أنظر يف إمنا هو ملص
ذلك إىل من إليه اخلوارج وال الدواخل وال أنصاف اللنب وال معاقد القمط ألنه ليس يف شيء من ذلك داللة 

لفتهما وأقررت اجلذوع حباهلا ولو كانت املسألة حباهلا وألحدمها فيها جذوع وال شيء لآلخر فيها عليه أح
وجعلت اجلدار بينهما نصفني ألن الرجل قد يرتف  جبدار الرجل باجلذوع بأمره وغري أمره ولو كان هذا 
احلائط متصال ببناء أحدمها اتصال البنيان الذي ال حيدث مثله إال من أول البنيان ومنقطعا من بناء اآلخر 

و منقطع من بنائه ولو كان متصال اتصاال حيدث مثله بعد كمال جعلته للذي هو متصل ببنائه دون الذي ه
اجلدار خيرج منه لبنة ويدخل أخرى أطول منها أحلفتهما وجعلته بينهما نصفني وإن تداعيا يف هذا اجلدار مث 

اصطلحا منه على شيء بتصادق منهما على دعوامها أجزت الصلح وإذا قضيت باجلدار بينهما مل أجعل 
أن يفتح فيه كوة وال يبين عليه بناء إال بإذن صاحبه ودعوهتما إىل أن نقسمه بينهما إن شاءا لواحد منهما 



فإن كان عرضه ذراعا أعطيت كل واحد منهما شربا يف طول اجلدار مث قلت له إن شئت أن تزيده من 
م عرض دارك أو بيتك شربا آخر ليكون لك جدارا خالصا فذلك لك وإن شئت تقره حباله وال تقاس  
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منه فأقرره وإذا كان اجلدار بني رجلني فهدماه مث اصطلحا على أن يكون ألحدمها ثلثه ولآلخر ثلثاه على   
أن حيمل كل واحد منهما ما شاء عليه إذا بناه فالصلح فيه باطل وإن شاءا قسمت بينهما أرضه وكذلك إن 

اه مل جيز لواحد منهما أن يفتح فيه بابا وال كوة إال بإذن شاء أحدمها دون اآلخر وإن شاءا تركاه فإذا بني
صاحبه قال الشافعي وإذا كان البيت يف يد رجل فادعاه آخر واصطلحا على أن يكون ألحدمها سطحه وال 
بناء عليه والسفل لآلخر فأصل ما أذهب إليه من الصلح أن ال جيوز إال على اإلقرار فإن تقارا أجزت هذا 

هلذا علوه وهلذا سفله واجزت فيما أقر له به اآلخر ما شاء إذا أقر أن له أن يبين عليه وال بينهما وجعلت 
جنيزه إذا بىن وسواء كان عليه علو مل أجزه إال على إقراره ولو أن رجال باع علو بيت ال بناء عليه على أن 

ا أجيز أن يبيع أرضا للمشتري أن يبين على جداره ويسكن على سطحه ومسى منتهى البناء أجزت ذلك كم
ال بناء فيها وال فرق بينهما إال يف خصلة أن من باع دارا ال بناء فيها فللمشتري أن يبين ما شاء ومن باع 

سطحا بأرضه أو أرضا ورءوس جدران احتجت إىل ان أعلم كم مبلغ البناء ألن من البناء ما ال حتمله 
درج إىل علوها فتداعى صاحبا السفل والعلو الدرج  اجلدران قال ولو كانت دار يف يدي الرجل يف سفلها

والدرج بطري  صاحب العلو فهي لصاحب العلو دون صاحب السفل بعد األميان وسواء كانت الدرج 
معقودة أو غري معقودة ألن الدرج إمنا تتخذ ممرا وإن ارتف  مبا حتتها ولو كان الناس يتخذون الدرج للمرتف  

بطري  من الطرق جعلت الدرج بني صاحب السفل والعلو ألن فيها منفعتني وجيعلون ظهورها مدرجة ال 
إحدامها بيد صاحب السفل واألخرى بيد صاحب العلو بعد ما أحلفهما وإذا كان البيت السفل يف يد رجل 

والعلو يف يد آخر فتداعيا سقفه فالسقف بينهما ألنه يف يد كل واحد منهما هو سقف للسفل مانع له 
و أرضه له فهو بينهما نصفني بعد أن ال تكون بينة وبعد أن يتحالفا عليه وإذا اصطلحا على أن وسطح للعل

ينقض العلو والسفل لعلة فيهما أو يف أحدمها أو غري علة فذلك هلما ويعيدان معا البناء كما كان ويؤخذ 
يت مل جيرب صاحب السفل صاحب السفل بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه أو هدمه بغري علة وإن سقط الب

على البناء وإن تطوع صاحب العلو بأن يبين السفل كما كان ويبين علوه كما كان فذلك له وليس له أن 



مينع صاحب السفل من سكنه ونقض اجلدران له مىت شاء أن يهدمها ومىت جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه 
خيتار الذي بىن أن يهدم بناءه فيكون ذلك له  كان له أن يأخذه منه ويصري البناء لصاحب السفل إال أن

 وأصلح 
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لصاحب العلو أن يبنيه بقضاء قاض وإن تصادقا على أن صاحب السفل امتنع من بنائه وبناه صاحب العلو   
بغري قضاء قاض فجائز كهو بقضاء قاض وإذا كانت لرجل خنلة أو شجرة فاستعلت حىت انتشرت أغصاهنا 

ر رجل فعلى صاحب النخلة والشجرة قطع ما شرع يف دار الرجل منها إال أن يشار رب الدار تركه على دا
فإن شاء تركه فذلك له وإن أراد تركه على شيء يأخذه منه فليس جبائز من قبل أن ذلك إن كان كراء أو 

تداعى رجالن يف  شراء فإمنا هو كراء هواء ال أرض له وال قرار وال بأس بتركه على وجه املعروف وإذا
عينني أو بئرين أو هنرين أو غيلني دعوى فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه من دعواه يف 

إحدى العينني أو البئرين أو النهرين أو ما مسينا على أن هلذا هذه العني تامة وهلذا هذه العني تامة فإن كان 
ني بشراء بعض عني وإذا كان النهر بني قوم بعد إقرار منهما فالصلح جائز كما جيوز شراء بعض ع

فاصطلحوا على إصالحه ببناء أو كبس أو غري ذلك على أن تكون النفقة بينهم سواء فذلك جائز فإن دعا 
بعضهم إىل عمله وامتنع بعضهم مل جيرب املمتنع على العمل إذا مل يكن فيه ضرر وكذلك لو كان فيه ضرر مل 

ء إن شئتم فتطوعوا بالعمارة ويأخذ هذا ماءه معكم ومىت شئتم أن هتدموا العمارة جيرب واهلل أعلم ويقال هلؤال
هدمتموها وأنتم مالكون للعمارة دونه حىت يعطيكم ما يلزمه يف العمارة وميلكها معكم وهكذا العني والبئر 

ء جاز وإذا ادعى رجل عود خشبة أو ميزاب أو غري ذلك يف جدار رجل فصاحله الرجل من دعواه على شي
إذا أقر له به ولو ادعى رجل زرعا يف أرض رجل فصاحله من ذلك على دراهم مسماة فذلك جائز ألن له 

أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ولو كان الزرع لرجلني فادعى رجل فيه دعوى فصاحله أحدمها على نصف 
يقطع منه شيئا حىت يرضى  الزرع مل جيز من قبل أنه ال جيوز أن يقسم الزرع أخضر وال جيرب هذا على أن

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى يف دار فصوحل منها على دار أو عبد أو غريه فيها خيار الرؤية كما يكون 
يف البيع فإن أقر أن قد رآه قبل الصلح فال خيار له إال أن يتغري عن حاله اليت رآه عليها قال وإذا ادعى رجل 

على دنانري فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن يتقابضا على رجل دراهم فأقر له هبا مث صاحله 



كانت له عليه الدراهم ومل جيز الصلح ولو قبض بعضا وبقي بعض جاز الصلح فيما قبض وانتقض فيما مل 
يقبض إذا رضي ذلك املصاحل اآلخذ منه الدنانري قال الربيع وفيه قول آخر أنه ال جيوز شيء من الصلح ألنه 

حله من دنانري على دراهم يأخذها فكان هذا مثل الصرف لو بقي منه درهم انتقض الصرف كله وهو صا  
   
 

 1099 :صفحة 
 

معىن قول الشافعي يف غري هذا املوضع وإذا ادعى رجل شقصا يف دار فأقر له به املدعى عليه وصاحله منه   
ذلك جائز وليس له أن يبيع ما صاحله من ذلك على عبد بعينه أو ثياب بأعياهنا أو موصوفة إىل أجل مسمى ف

قبل أن يقبضه كما ال يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن يقبضه والصلح بيع ما جاز فيه جاز يف البيع وما 
رد فيه رد يف البيع وسواء موصوف أو بعينه ال يبيعه حىت يقبضه وهكذا كل ما صاحل عليه من كيل أو عني 

نه وال من غريه حىت يقبضه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الطعام إذا موصوف ليس له أن يبيعه م
ابتيع حىت يقبض وكل شيء ابتيع عندنا مبنزلتة وذلك أنه مضمون من مال البائع فال يبيع ما ضمانه من ملك 

ومات اآلخر غريه وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فأقر له هبا فصاحله على عبدين بأعياهنما فقبض أحدمها 
قبل القبض فاملصاحل باخليار يف رد العبد ويرجع على حقه من الدار أو إجازة الصلح حبصة العبد املقبوض 
ويكون له نصيبه من الدار بقدر حصة العبد امليت قبل أن يقبضه ولو كان الصلح على عبد فمات بطل 

له خري بني أن جييز الصلح ويتبع الصلح وكان على حقه من الدار ولو مل ميت ولكن رجل جىن عليه فقت
اجلاين أو يرد الصلح ويتبعه رب العبد البائع له وهكذا لو قتله عبد أو حر ولو كان الصلح على خدمة عبد 

سنة فقتل العبد فأخذ مالكه قيمته فال جيرب املصاحل وال رب العبد على أن يعطيه عبدا مكانه فإن كان 
استخدمه وبطل من الصلح بقدر ما بطل من اخلدمة ولو مل ميت استخدمه شيئا جاز من الصلح بقدر ما 

العبد ولكنه جرح جرحا فاختار سيده أن يدعه يباع كان كاملوت واالستحقاق ولو ادعى رجل على رجل 
شيئا فأقر له به فصاحله املقر على مسيل ماء فإن مسى له عرض األرض اليت يسيل عليها املاء وطوهلا ومنتهاها 

ان ميلك األرض مل جيز إال بأن يقول يسيل املاء يف كذا وكذا لوقت معلوم كما ال جيوز الكراء فجائز إذا ك
إال إىل وقت معلوم وإن مل يسم إال مسيال مل جيز ولو صاحله على أن يسقي أرضا له من هنر أو عني وقتا من 

العني وهكذا لو صاحله على  األوقات مل جيز ولكنه جيوز له لو صاحله بثلث العني أو ربعها وكان ميلك تلك
أن يسقي ماشية له شهرا من مائه مل جيز وإذا كانت الدار لرجلني ألحدمها منها أقل مما لآلخر فدعا صاحب 



النصيب الكثري إىل القسم وكرهه صاحب النصيب القليل ألنه ال يبقى له منه ما ينتفع به أجربته على القسم 
تفع واآلخرون ال ينتفعون أجربهتم على القسم للذي دعا إىل وهكذا لو كانت بني عدد فكان أحدهم ين

 القسم ومجعت لآلخرين نصيبهم إن شاءوا وإذا كان الضرر عليهم مجيعا مل أقسم إمنا يقسم إذا كان أحدهم 
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يصري إىل منفعة وإن قلت     
احلوالة    
ل والقول عندنا واهلل تعاىل أعلم ما قال مالك بن أنس أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي إمالء قا 

إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل حب  له مث أفلس احملال عليه أو مات مل يرجع احملال على احمليل أبدا فإن 
قال قائل ما احلجة فيه قال مالك بن أنس أخربنا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

 عليه وسلم قال مطل الغىن ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع فإن قال قائل وما يف هذا مما صلى اهلل
يدل على تقوية قولك قيل أرأيت لو كان احملال يرجع على احمليل كما قال حممد بن احلسن إذا أفلس احملال 

على مفلس وكان حقه نائيا عن عليه يف احلياة أو مات مفلسا هل يصري احملال على من أحيل أرأيت لو أحيل 
احمليل هل كان يزداد بذلك إال خريا إن أيسر املفلس وإال فحقه حيث كان وال جيوز إال أن يكون يف هذا أما 
قولنا إذا برئت من حقك وضمنه غريي فالرباءة ال ترجع إىل أن تكون مضمونة وإما ال تكون احلوالة جائزة 

ا أحلتك لو حلفت وحلفت مالك على ح  بررنا فإن أفلس عدت فكيف جيوز أن أكون بريئا من دينك إذ
علي بشيء بعد برئت منه بأمر قد رضيت به جائزا بني املسلمني واحتج حممد بن احلسن بأن عثمان قال يف 
احلوالة والكفالة يرجع صاحبه ال توي على مال مسلم وهو يف أصل قوله يبطل من وجهني ولو كان ثابتا 

يه حجة إمنا شك فيه عن عثمان ولو ثبت ذلك عن عثمان احتمل حديث عثمان خالفه عن عثمان مل يكن ف
وإذا أحال الرجل على الرجل باحل  فأفلس احملال عليه أو مات وال شيء له مل يكن للمحتال أن يرجع على 

ة ما حتول احمليل من قبل أن احلوالة حتول ح  من موضعه إىل غريه وما حتول مل يعد واحلوالة تخالفة للحمال
  عنه مل يعد إال بتجديد عودته عليه ونأخذ احملتال عليه دون احمليل بكل حال

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال
 يتقنون لفظ 



  
احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
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باب الضمان    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهلل وإذا حتمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات احلميل قبل  

حيل الدين فللمتحمل عليه أن يأخذه مبا محل له به فإذا قبض ماله برئ الذي عليه الدين واحلميل ومل يكن 
مول عنه مبا دفعوا عنه حىت حيل الدين وهكذا لو مات الذي عليه احل  كان لورثة احلميل أن يرجعوا على احمل

للذي له احل  أن يأخذه من ماله فإن عجز عنه مل يكن له أخذه حىت حيل الدين وقال يف احلمالة أخربنا الربيع 
ل أن حيل بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال إذا حتمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين فمات احملتمل قب

الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه مبا محل له به فإذا قبض ماله برئ الذي عليه الدين واحلميل ومل يكن لورثة 
احلميل أن يرجعوا على احملمول عنه مبا دفعوا عنه حىت حيل الدين وهكذا لو مات الذي عليه احل  كان للذي 

يأخذه حىت حيل الدين قال الشافعي وإذا كان للرجل له احل  أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه مل يكن له أن 
على الرجل املال فكفل له به رجل آخر فلرب املال أن يأخذمها وكل واحد منهما وال يربأ كل واحد منهما 
حىت يستويف ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغرمي أن يأخذ الكفيل على ما 



ط له وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به على فالن أو شهد لك به عليه شهود أو شرط له دون مامل يشر
ما أشبه هذا فأنا له ضامن مل يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضي له وال يقضي ويشهد له وال يشهد له 

عرفه  فال يلزمه شيء مما شهد به بوجوه فلما كان هذا هكذا مل يكن هذا ضمانا وإمنا يلزم الضمان مبا
الضامن فأما ما مل يعرفه فهو من املخاطرة وإذا ضمن الرجل دين امليت بعد ما يعرفه ويعرف ملن هو 
فالضامن له الزم ترك امليت شيئا أو مل يتركه فإذا كفل العبد املأذون له يف التجارة فالكفالة باطلة ألن 

اله شيئا قل أو كثر فكذلك مننعه أن الكفالة استهالك مال ال كسب مال فإذا كنا مننعه أن يستهلك من م
يكفل فيغرم من ماله شيئا قل أو كثر أخربنا ابن عيينه عن هرون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة ابن 
املخارق قال محلت محالة فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسألته فقال يا قبيصة املسألة حرمت إال يف 

ه املسألة وذكر احلديث قال الشافعي ولو أقر لرجل أنه كفل له مبال على ثالث رجل حتمل محالة فحلت ل
أنه باخليار وأنكر املكفول له اخليار وال بينة بينهما فمن جعل اإلقرار واحدا أحلفه ما كفل له إال على أنه 

الكفالة بعد أن  باخليار وأبرأه والكفالة ال جتوز خبيار ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره ألزمه
 حيلف املكفول له لقد جعل له كفالة بت 
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ال خيار فيه والكفالة بالنفس على اخليار ال جتوز وإذا جازت بغري خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إال   
وال ولو كفل له أن يسمى ماال كفل به وال تلزم الكفالة حبد وال قصاص وال عقوبة ال تلزم الكفالة إال باألم

مبا لزم رجال يف جروح عمد فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش اجلراح فهو له والكفالة الزمة 
ألهنا كفالة مبال وإذا اشترى رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدهتا أو خالصها فاستحقت الدار رجع 

واخلالص مال يسلم وإذا أخذ الرجل من الرجل املشتري بالثمن على الضامن إن شاء ألنه ضمن له خالصها 
 كفيال بنفسه مث أخذ منه 

الشركة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال شركة املفاوضة باطل وال أعرف شيئا من الدنيا يكون باطال إن مل  

سام الربح فهذا تكن شركة املفاوضة باطال إال أن يكونا شريكني يعدان املفاوضة خلط املال والعمل فيه واقت
ال بأس به وهذه الشركة اليت يقول بعض املشرقيني هلا شركة عنان وإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن 



املفاوضة عندمها هذا املعىن فالشركة صحيحة وما رزق أحدمها من غري هذا املال الذي اشتركا فيه من جتارة 
ن زعما أن املفاوضة عندمها بأن يكونا شريكني أو إجارة أو كنز أو هبة أو غري ذلك فهو له دون صاحبه وإ

يف كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب املال وغريه فالشركة بينهما فاسدة وال أعرف القمار إال يف هذا أو 
أقل منه أن يشترك الرجالن مبائيت درهم فيجد أحدمها كنزا فيكون بينهما أرأيت لو تشارطا على هذا من 

كان جيوز أو رأيت رجال وهب له هبة أو أجر نفسه يف عمل فأفاد ماال من عمل أو غري أن يتخالطا مبال أ
  هبة أيكون اآلخر له فيه شريكا لقد أنكروا أقل من هذا

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
قولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب وي    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة والرابعة وأيت   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   ستة ألن إمنا حذفت اهلاء من  :(بست من شوال) :  
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الوكالة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي إمالء قال وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غريه  

مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو مل يردها ألن املوكل رضي بوكالته ومل يرض بوكالة غريه وإن قال وله أن 
برضا املوكل وإذا وكل الرجل الرجل وكالة ومل يقل له يف الوكالة أنه وكله  يوكل من رأى كان ذلك له

بأن يقر عليه وال يصاحل وال يربئ وال يهب فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل ألنه مل يوكله به فال يكون 
نة فإذا وكيال فيما مل يوكله وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة على تثبيت البي

حضر احلد أو القصاص مل أحدده ومل أقصص حىت حيضر احملدود له واملقتص له من قبل أنه قد يعزله فيبطل 
القصاص ويعفو وإذا كان لرجل على رجل مال وهو عنده فجاء رجل فذكر أن صاحب املال وكله به 

يربأ من املال بشيء إال أن يقر وصدقه الذي يف يديه املال مل أجربه على أن يدفعه إليه فإذا دفعه إليه مل 
صاحب املال بأنه وكله أو تقوم بينة عليه بذلك وكذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب 
املال مل جيرب الذي يف يديه املال أن يعطيه إياه وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غريه وال جيوز إقراره 

عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيال حضر  على غريه وإذا وكل الرجل الرجل
معه اخلصم أو مل حيضر معه وليس اخلصم من هذا بسبيل وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثري 
 له ومل يزد على هذا فالوكالة غري جائزة من قبل أنه وكله يبيع القليل والكثري وحيفظه ويدفع القليل والكثري
وغريه فلما كان حيتمل هذه املعاين وغريها مل جيز أن يكون وكيال حىت يبني الوكاالت من بيع أو شراء أو 
وديعة أو خصومة أو عمارة أو غري ذلك قال الشافعي وأقبل الوكالة من احلاضر من الرجال والنساء يف 

 بن جعفر وعلي حاضر فقيل العذر وغري العذر وقد كان علي رضي اهلل عنه وكل عند عثمان بن عبد اهلل
ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد اهلل بن جعفر عقيل بن أيب طالب وال أحسبه إال كان يوكله عند عمر 

  ولعل عند أيب بكر وكان علي يقول إن للخصومة قحما وإن الشيطان حيضرها
 ID ' '   ذا صرحت بلفظ العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إ

 املذكر 
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  



صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

ل غيبيتوقف فيه إال جاه   .  
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مجاع ما جيوز إقراره إذا كان ظاهرا    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أقر ماعز عند النيب صلى اهلل عليه وسلم بالزنا فرمجه وأمر أنيسا أن يغدو على  

ارك امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارمجها قال الشافعي وكان هذا يف معىن ما وصفت من حكم اهلل تب
وتعاىل أن للمرء وعليه ما أظهر من القول وأنه أمني على نفسه فمن أقر من البالغني غري املغلوبني على 

عقوهلم بشيء يلزمه به عقوبة يف بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك اإلقرار حرا 
الفرض يف بدنه وال يسقط إقراره كان أو مملوكا حمجورا كان أو غري حمجور عليه ألن كل هؤالء ممن عليه 

عنه فيما لزمه يف بدنه ألنه إمنا حيجر عليه يف ماله ال بدنه وال عن العبد وإن كان ماال لغريه ألن التلف علي 
بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصالة وهذا ما ال أعلم فيه من أحد مسعت منه ممن أرضى 

تعاىل عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع وسواء كان هذا احلد هلل أو بشيء خالفا وقد أمرت عائشة رضي اهلل 
أوجبه اهلل آلدمي قال الشافعي وما أقر به احلران البالغان غري احملجورين يف أمواهلما بأي وجه أقرا به لزمهما 

بعده يف احلكم  كما أقرا به وما أقر به احلران احملجوران يف أمواهلما مل يلزم واحد منهما يف حال احلجر وال
يف الدنيا ويلزمهما فيما بينهما وبني اهلل عز وجل تأديته إذا خرجا من احلجر إىل من اقرا له به وسواء من أي 
وجه كان ذلك اإلقرار إذا كان ال يلزم إال أمواهلما حبال وذلك مثل أن يقرا جبناية خطأ أو عمد ال قصاص 

فكل ذلك ساقط عنهما يف احلكم قال الشافعي وإذا أقرا بعمد فيه أو شراء أو عت  أو بيع أو استهالك مال 
فيه قصاص لزمهما ولويل القصاص إن شاء القصاص وإن شاء أخذ ذلك من أمواهلما من قبل أن عليهما 

فرضا يف أنفسهما وإن من فرض اهلل عز وجل القصاص فلما فرض اهلل القصاص فلما فرض اهلل القصاص دل 
يعفو القصاص ويأخذ العقل ودلت عليه السنة فلزم احملجور عليهما البالغني ما أقرا على أن لويل القصاص أن 



به وكان لويل القتيل القتيل اخليار يف القصاص وعفوه على مال يأخذه مكانه وهكذا العبد البالغ فيما أقر به 
أن يكون العقل  من جرح أو نفس فيها قصاص فلويل القتيل أو اجملروح أن يقتص منه أو يعفو القصاص على

يف عن  العبد وإن كان العبد ماال للسيد قال الشافعي ولو اقر العبد جبناية عمدا ال قصاص فيها أو خطأ مل 
يلزمه يف حال العبودية منها شيء ويلزمه إذاعت  يوما ما يف ماله قال الشافعي وما أقر به احملجوران من 

عا فيبطل عن احملجورين احلرين بكل حال ويبطل عن غصب أو قتل أو غريه مما ليس فيه حد بطل عنهما م
 العبد يف حال العبودية ويلزمه 

   
 

 1105 :صفحة 
 

أرش اجلناية اليت اقر هبا إذا عت  ألنه إمنا أبطلته عنه ألنه ملك له يف حال العبودية ال من جهة حجرى على   
التجارة أو غري املأذون له فيها والعاقل من  احلر يف ماله قال الشافعي وسواء ما أقر به العبد املأذون له يف

العبيد واملقصر إذا كان بالغا غري مغلوب على عقله من كل شيء إال ما اقر به العبد فيما وكل به وأذن له 
فيه من التجارة قال الشافعي وإذا اقر احلران احملجوران والعبد بسرقة يف مثلها القطع قطعوا معا ولزم احلرين 

 أمواهلما والعبد يف عنقه قال الشافعي ولو بطلت الغرم عن احملجورين للحجر والعبد ألنه يقر غرم السرقة يف
يف رقبته مل أقطع واحدا منهما ألهنما ال يبطالن إال معا وال حيقان إال معا قال الشافعي ولو أقروا معا بسرقة 

نوعان من أمواهلما وعن العبد ألنه يقر بالغة ما بلغت ال قطع فيها أبطلتها عنهم معا عن احملجورين ألهنما مم
يف عنقه بال حد يف بدنه وهكذا ما اقر به املرتد من هؤالء يف حال ردته ألزمته إياه كما ألزمه إياه قبل ردته 
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أقر من مل يبلغ احللم من الرجال وال احمليض من النساء ومل يستكمل مخس 

 أو ح  آلدمي يف بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه ألن اهلل عز وجل إمنا خاطب عشرة سنة حب  اهلل
بالفرائض اليت فيها األمر والنهي العاقلني البالغني قال الشافعي وال ننظر يف هذا إىل اإلثبات والقول قول املقر 

حتلم ومل يستكمل مخس عشرة إن قال مل أبلغ والبينة على املدعي قال الشافعي وإذا أقر اخلنثى املشكل وقد ا
سنة وقف إقراره فإن حاض وهو مشكل فال يلزمه إقراره حىت يبلغ مخس عشرة سنة وكذلك إن حاض ومل 
حيتلم ال جيوز إقرار اخلنثى املشكل حبال حىت يستكمل مخس عشر سنة وهذا سواء يف األحرار واملماليك إذا 

لوك أو الصيب قد بلغت فالقول قول الصيب واململوك إذا كان قال سيد اململوك أو أبو الصيب مل يبلغ وقال املم
يشبه ما قال فإن كان ال يشبه ما قال مل يقبل قوله ولو صدقه أبوه أال ترى أنه لو أقر به والعلم حييط أن مثله 



البلوغ  ال يبلغ مخس عشرة مل جيز أن أقبل إقراره وإذا أبطلته عنه يف هذه احلال مل ألزمه احلر وال اململوك بعد
  وال بعد العت  يف احلكم ويلزمهم فيما بينهم وبني اهلل عز وجل أن يؤدوا إىل العباد يف ذلك حقوقهم

 ID ' '    احلذف كما  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 حكاه 

  
الزتخشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه و    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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إقرار املغلوب على عقله    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل من أصابه مرض ما كان املرض فغلب على عقله فأقر يف حال الغلبة على عقله  

ره يف كل ما أقر به ساقط ألنه ال فرض عليه يف حاله تلك وسواء كان ذلك املرض بشيء أكله أو شربه فإقرا
ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض ال يدري ما سببه قال الشافعي ولو شرب رجل مخرا أو نبيذا مسكرا 

ه حراما وحالال وهو آمث مبا فسكر لزمه ما أقر به وفعل مما هلل ولآلدميني ألنه ممن تلزمه الفرائض وألن علي
دخل فيه من شرب احملرم وال يسقط عنه ما صنع وألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرب يف شرب 

اخلمر قال الشافعي ومن أكره فأوجر مخرا فأذهب عقله مث أقر مل يلزمه إقراره ألنه ال ذنب له فيما صنع قال 
ل ضر غلبه على عقله مل يلزمه يف ذلك حد حبال ال هلل وال الشافعي ولو أقر يف صحته أنه فعل شيئا يف حا

لآلدميني كأن أقر أنه قطع رجال أو قتله أو سرقه أو قذفه أو زىن فال يلزمه قصاص وال قطع وال حد يف الزنا 
ولويل املقتول أو اجملروح إن شاء أن يأخذ من ماله األرش وكذلك للمسروق أن يأخذ قيمة السرقة وليس 

يء ألنه ال أرش للقذف مث هكذا البالغ إذا اقر أنه صنع من هذا يف الصغر ال خيتلف أال ترى أنه للمقذوف ش
لو أقر يف حال غلبته على عقله وصغره فأبطلته عنه مث قامت به عليه بينة أخذت منه ما كان يف ماله دون ما 

احلرية أنه فعل من هذا شيئا وهو  كان يف بدنه فإقراره بعد البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه ولو أقر بعد



مملوك بالغ ألزمته حد اململوك فيه كله فإن كان قذفا حددته أربعني أوزنا حددته مخسني ونفيته نصف سنة 
إذا مل حيد قبل إقراره أو قطع يد حر أو رجله عمدا اقتصصت منه إال أن يشاء املقتص له أخذ األرش 

مبملوك يقتص منه ألنه لو جىن على مملوك وهو مملوك فأعت  ألزمته وكذلك لو قتله وكذلك لو اقر بأنه فعله 
القصاص إال أنه خيالف احلر يف خصلة ما أقربه من مال ألزمته إياه نفسه إذا أعت  ألنه بإقرار كما يقر الرجل 

سيده  جبناية خطأ فأجعلها يف ماله دون عاقلته ولو قامت عليه بينة جبناية خطأ تلزم عنقه وهو مملوك ألزمت
  األقل من قيمته يوم جىن واجلناية ألنه أعتقه فحال يتعقه دون بيعه

 ID ' '   سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

م وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إما    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
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إقرار الصيب    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وما أقر به الصيب من حد هلل عز وجل أو آلدمي أو ح  يف ماله أو غريه فإقراره  

وسواء كان الصيب مأذونا له يف التجارة أذن له به أبوه أو وليه من كان أو حاكم وال جيوز ساقط عنه 
للحاكم أن يأذن له يف التجارة فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ ولو أجزت إقراره 

رجال فأحده أو جيرح إذا أذن له يف التجارة أجزت أن يأذن له أبوه بطالق امرأته فألزمه أو يأمره فيقذف 
فأقتص منه فكان هذا وما يشبهه أوىل أن يلزمه من إقراره لو أذن له يف التجارة ألنه شيء فعله بأمر أبيه وأمر 

 أبيه يف التجارة ليس بإذن باإلقرار 
اإلكراه وما يف معناه    



ن اآلية قال الشافعي وللكفر قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميا 
أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع اهلل عنه سقطت عنه أحكام اإلكراه على 
القول كله ألن األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه قال 

ى اإلمتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على الشافعي واإلكراه أن يصري الرجل يف يدي من ال يقدر عل
واحد من هؤالء ويكون املكره خياف خوفا عليه داللة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب املؤمل 
أو أكثر منه أو إتالف نفسه قال الشافعي فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان 

رارا لرجل حب  أو حد أو إقرارا بنكاح أو عت  أو طالق أو إحداث واحد من هذا القول شراء أو بيعا أو إق
وهو مكره فأي هذا أحدث وهو مكره مل يلزمه قال الشافعي ولو كان ال يقع يف نفسه أنه يبلغ به شيء مما 

وصفت مل يسع أن يفعل شيئا مما وصفت أنه يسقط عنه ولو أقر أنه فعله غري خائف على نفسه ألزمته 
حكمه كله يف الطالق والنكاح وغريه وإن حبس فخاف طول احلبس أو قيد فخاف طول القيد أو أوعد 
فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن اإلكراه ساقط به سقط عنه ما أكره عليه قال الشافعي 

إقرار أو غريه قال ولو فعل شيئا له حكم فأقر بعد فعله أنه مل خيف أن يوىف له بوعيد ألزمته ما أحدث من 
الشافعي ولو حبس فخاف طول احلبس أو قيد فقال ظننت أين إذا امتنعت مما أكرهت عليه مل ينلين حبس 
أكثر من ساعة أو مل ينلين عقوبة خفت أن ال يسقط املأمث عنه فيما فيه مأمث مما قال قال الشافعي فأما احلكم 

على يقني من التخلص قال الشافعي ولو حبس مث خلي  فيسقط عنه من قبل أن الذي به الكره كان ومل يكن
 مث أقر لزمه اإلقرار وهكذا 
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لو ضب ضربة أو ضربات مث خلي فأقر ومل يقل له بعد ذلك ومل حيدث له خوف له سبب فأحدث شيئا   
جل أقررت لك لزمه وإن أحدث له أمر فهو بعد سبب الضرب واإلقرار ساقط عنه قال وإذا قال الرجل لر

بكذا وأنا مكره فالقول قوله مع ميينه وعلى املقر له البينة على إقراره له مكره قال الربيع وفيه قول آخر أن 
من أقر بشيء لزمه إال أن يعلم أنه كان مكرها قال الشافعي ويقبل قوله إذا كان حمبوسا وإن شهدوا أنه غري 

و حمبوس بكذا أو لدى سلطان بكذا فقال املشهود عليه مكره وإذا شهد شاهدان أن فالنا أقر لفالن وه
أقررت لغم احلبس أو إلكراه السلطان فالقول قوله مع ميينه إال أن تشهد البينة أنه أقر عند السلطان غري 



مكره وال خياف حني شهدوا أنه أقر غري مكره وال حمبوس بسبب ما أقر له وهذا موضوع بنصه يف كتاب 
عن كتاب اإلكراه فقال ال أعرفه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وال جيوز عندي أن ألزم اإلكراه سئل الربيع 

أحدا إقرارا إال بني املعىن فإذا احتمل ما أقر به معنيني ألزمته األقل وجعلت القول قوله وال ألزمه إال ظاهر ما 
ا أقر به إذا كان لكالمه ظاهر أقربه بينا وإن سب  إىل القلب غري ظاهر ما قال وكذلك ال ألتفت إىل سبب م

حيتمل خالف السبب ألن الرجل قد جييب على خالف السبب الذي كلم عليه ملا وصفت من أحكام اهلل 
  عز وجل فيما بني العباد على الظاهر

 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 أجري عليها 

  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام : صمت    

  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

قتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد وا    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزتخشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

رادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إ    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  



ليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال ف   .  
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اإلقار بالشيء غري موصوف    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا قال الرجل لفالن على مال أو عندي أو يف يدي أو قد استهلكت ماال  

عظيما أو قال عظيما جدا أو عظيما عظيما فكل هذا سواء ويسأل ما اراد فإن قال أردت دينارا أو درمها أو 
من درهم مما يقع عليه اسم مال عرض أو غريه فالقول قوله مع ميينه وكذلك إن قال ماال صغريا أو  أقل

صغريا جدا أو صغريا صغريا من قبل أن مجيع ما يف الدنيا من متاعها يقع عليه قليل قال اهلل تبارك وتعاىل فما 
يم الثواب والعقاب قال اللهعز وجل وإن متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل وقليل ما فيها يقع عليه عظ

كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني وكل ما أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثري إن قال 
له على مال وسط أوال قليل وال كثري ألن هذا إذا جاز يف الكثري كان فيما وصفت أنه أقل منه أجوز وهكذا 

ل ولو قال لفالن عندي مال كثري إال ماال قليال كان هكذا وال جيوز إذا قال إن قال له عندي مال كثري قلي
له عندي مال إال أن يكون بقي له عنده مال فأقل املال الزم له ولو قال له عندي مال وافر وله عندي مال 

ينمى تافه وله عندي مال مغن كان كله كما وصفت من مال كثري ألنه قد يغين القليل وال يغين الكثري و
القليل إذا بورك فيه واصلح ويتلف الكثري قال الشافعي فإذا كان املقر هبذا حيا قلت له أعط الذي أقررت له 
ما شئت مما يقع عليه اسم مال واحلف له ما أقررت له بغري ما أعطيته فإن قال ال أعطيه شيئا جربته على أن 

بأكثر منه فإذا حلف مل ألزمه غريه وإن امتنع من يعطيه أقل ما يقع عليه اسم مال مكانه وحيلف ما أقر له 
اليمني قلت للذي يدعي عليه ادع ما أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فإن حلف بريء 
وإن أىب قلت له اردد اليمني على املدعى فإن حلف أعطيته وإن مل حيلف مل أعطه شيئا بنكولك حىت حيلف 

ن املقر باملال غائبا أقر به من صنف معروف كفضة أو ذهب فسأل املقر له مع نكولك قال الشافعي وإن كا
أن يعطي ما أقر له به قلنا إن شئت فانتظر مقدمه أو نكتب لك إىل حاكم البلد الذي هو به وإن شئت 
أعطيناك من ماله الذي أقر فيه أقل ما يقع عليه اسم املال وأشهد بأنه عليك فإن جاء فأقر لك بأكثر منه 



عطيت الفضل كما أعطيناك وإن مل يقر لك بأكثر منه فقد استوفيت وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك أقل أ
ما يقع عليه اسم مال وإن قال مال ومل ينسبه إىل شيء مل نعطه إال أن يقول هكذا وحيلف أو ميوت فتحلف 

له وحيلف على هذا ورثته ويعطي من ماله أقل األشياء قال وهكذا إن كان املقر حاضرا فغلب على عق
 املدعى ما برئ مما 
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أقر له به بوجه من الوجوه وجيعل الغائب واملغلوب على عقله على حجته إن كانت له قال الشافعي ومثل   
هذا إن أقر له هبذا مث مات وأجعل ورثة امليت على حجته إن كانت للميت حجة فيما أقر له به قال الشافعي 

قر له أن حتلف له ورثة امليت فال أحلفهم إال أن يدعي علمهم فإن ادعاه أحلفتهم ما يعلمون وإن شاء امل
 أباهم أقر له بشيء أكثر مما أعطيته 

اإلقرار بشيء حمدود    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ولو قال رجل لفالن على أكثر من مال فالن لرجل آخر وهو يعرف مال فالن  

من ماله أو ال يعرفه أو قال له على أكثر مما يف يديه من املال وهو يعرف ما يف يديه  الذي قال له على أكثر
من املال أو ال يعرفه فسواء وأسأله عن قوله فإن قال أردت أكثر ألن ماله على حالل واحلالل كثري ومال 

ولو قال قلت له على  فالن الذي قلت له على أكثر من ماله حرام وهو قليل ألن متاع الدنيا قليل لقلة بقائه
أكثر ألنه عندي أبقى فهو أكثر بالبقاء من مال فالن وما يف يديه ألنه يتلفه فيقبل قوله مع ميينه ما أراد أكثر 
يف العدد وال يف القيمة وكان مثل القول األول وإن مات أو خرس أو غلب فهو مثل الذي قال له عندي 

ا بقي يف يديه من املال أو عدد ما يف يد فالن من املال كان مال كثري ولو قال لفالن على أكثر من عدد م
القول يف أن علمه أن عدد ما يف يد فالن من املال كذا قول املقر مع ميينه فلو قال علمت أن عدد ما يف يده 
من املال عشرة دراهم فأقررت له بأحد عشر حلف ما أقر له بأكثر منه وكان القول قوله ولو أقام املقر له 

ودا أنه قد علم أن يف يده ألف درهم مل ألزمه أكثر مما قال إن علمت من قبل أنه يعلم أن يف يده ألفا شه
فتخرج من يده وتكون لغريه وكذلك لو أقام بينة أنه قال له أو أن الشهود قالوا له نشهد أن له ألف درهم 

به مبا ادعى أن له من املال وإن فقال له على أكثر من ماله كان القول قوله ألنه قد يكذب الشهود ويكذ
اتصل ذلك بكالمهم وقد يعلم لو صدقهم أن ماله هلك فال يلزمه مما لغرميه إال ما أحطنا أنه أقر به ولو قال 



قد علمت أن له ألف دينار فأقررت له بأكثر من عددها فلوسا كان القول قوله وهكذا لو قال أقررت بأكثر 
لقول قوله مع ميينه ولو قال رجل لرجل يل عليك ألف دينار فقال لك من عددها حب حنطة أو غريه كان ا

على من الذهب أكثر مما كان عليه أكثر من ألف دينار ذهبا فالقول يف الذهب الرديء وغري املضروب قول 
املقر ولو كان قال يل عليك ألف دينار فقال لك عندي أكثر من مالك مل ألزمه أكثر من ألف دينار وقلت 

ماله فإن قال دينار أو درهم أو فلس ألزمته أقل من دينار أو درهم وفلس ألنه قد يكذبه بأن له له كم   
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ألف دينار وكذلك لو شهدت له بينة بذلك فأقر بعد شهود البينة أو قبل ألنه قد يكذب البينة وال ألزمه   
ا ذهبا وإن قال له على شيء ألزمته أي شيء ذلك حىت يقول قد علمت أن له ألف دينار فأقررت بأكثر منه

 قال وأقل ما يقع عليه اسم شيء مما أقر به 
اإلقرار للعبد واحملجور عليه    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له يف التجارة أو غري مأذون له فيها بشيء أو  

قرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما أقر به لعبده حلر أو حلرة حمجورين أو غري حمجورين لزمه اإل
ولويل احملجورين أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لو أقر به جملنون أو زمن أو مستأمن كان هلم أخذ به 
فلو أقر لرجل ببالد احلرب بشيء غري مكره ألزمته إقراره له وكذلك ما أقر به األسرى إذا كانوا مستأمنني 

هل احلرب وبعضهم لبعض غري مكرهني ألزمتهم ذلك كما ألزمه املسلمني يف دار اإلسالم ببالد احلرب أل
 قال وكذلك الذمي واحلريب املستأمن يقر للمسلم واملستأمن والذمي ألزمه ذلك كله 

اإلقرار للبهائم    
ذا البعري أو هلذه الدابة أو قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أقر الرجل لبعري لرجل أو لدابة له أو لدار له أو هل 

هلذه الدار علي كذا مل ألزمه شيئا مما أقر به ألن البهائم واحلجارة ال متلك شيئا حبال ولو قال على بسبب 
هذا البعري أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا وكذا مل ألزمه إقراره ألنه ال يكون عليه بسببها شيء 

على بسببها أن أحالت علي أو محلت عين أو محلت عنها وهي ال حتيل عليه  إال أن يبني وذلك مثل أن يقول
وال حيمل عنها حبال ولو وصل الكالم فقال علي بسببها أين جنيت فيها جناية ألزمتين كذا وكذا كان ذلك 
ا إقرارا ملالكها الزما للمقر وكذلك لو قال لسيدها علي بسبها كذا وكذا ألزمته ذلك ولو مل يزد على هذ



ألنه نسب اإلقرار للسيد وأنه قد يلزمه بسببها شيء حبال فال أبطله عنه وألزمه حبال ولو قال لسيد هذه الناقة 
علي بسبب ما يف بطنها كذا مل ألزمه إياه ألنه ال يكون عليه بسبب ما يف بطنها شيء أبدا ألنه إن كان محال 

محل كان أبعد من أن يلزمه شيء بسبب ما ال فلم جين عليه جناية هلا حكم ألنه مل يسقط فإن مل يكن 
  يكون بسببه غرم أبدا

 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 املعدود أو 

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
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اإلقرار ملا يف البطن    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا قال الرجل هذا الشيء يصفه يف يده عبد أو دار أو عرض من العروض أو  

ألف درهم أو كذا وكذا مكياال حنطة ملا يف بطن هذه املرأة المرأة حرة أو أم ولد لرجل ولدها حر فأب 
يف بطن أمة لرجل فمالك اجلارية اخلصم يف ذلك فإذا مل  احلمل أو وليه اخلصم يف ذلك وإن أقر بذلك ملا

يصل املقر إقراره بشيء فإقراره الزم له إن ولدت املرأة ولدا حيا ألقل من ستة أشهر بشيء ما كان فإن 
ولدت ولدين ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيني فما أقر به بينهما نصفني فإن ولدت ولدين حيا وميتا فما أقربه 

منهما فإن ولدت ولدا أو ولدين ميتني سقط اإلقرار عنه وهكذا إن ولدت ولدا حيا أو اثنني كله للحي 
لكمال ستة أشهر من يوم أقر سقط اإلقرار ألنه قد حيدث بعد إقراره فال يكون أقر بشيء قال الشافعي وإمنا 

لها ولدين يف بطن أحدمها أجيز اإلقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خل  وإذا أقر للحمل فولدت اليت أقر حلم
قبل ستة أشهر واآلخر بعد ستة أشهر فاإلقرار جائز هلما معا ألهنما محل واحد قد خرج بعضه قبل ستة 
أشهر وحكنا حنن وأنت وأكثر املفتني إليه وتركت قول صاحبك وإبراهيم النخعي الصدقة يف كل قليل 

وجل وآتوا حقه يوم حصاده ومل يذكر قليال وال كثريا وكثري أنبتته األرض وقد جيدان تأويال من قول اهلل عز 



ومن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما سقي بالسماء العشر وفيما سقي بالدالية نصف العشر قال أجل قلنا 
وحديث أيب ثعلبة اخلشين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع ال يروى عن 

ن وجه عن أيب هريرة وليس باملشهور املعروف الرجال فقبلناه حنن وأنت وخالفنا املكيون غريه علمته إال م
واحتجوا بقول اهلل عز وجل قل ال أ ما يف هذا املعىن مما ال يكون ملا يف بطن املرأة حبال قال ولكنه لو قال ملا 

ألنه قد يوصي له مبا أقر له به  يف بطن هذه املرأة عندي هذا العبد أو ألف درهم غصبته إياها لزمه اإلقرار
فيغصبه إياه ومثل هذا أن يقول ظلمته إياه ومثله أن يقول استسلفته ألنه قد يوصي إليه ملا يف بطن املرأة 

بشيء يستسلفه وهكذا لو قال استهلكته عليه أو أهلكته له وليس هذا كما يقول أسلفنيه ما يف بطنها ألن ما 
ل ملا يف بطن هذه املرأة عندي ألف أوصي له هبا أيب كانت له عنده فإن يف بطنها ال يسلف شيئا ولو قا

بطلت وصية احلمل بأن يولد ميتا كانت األلف درهم لورثة أبيه ولو قال أوصى له هبا فالن إيل فبطلت 
وصيته كانت األلف لورثة الذي أقر أنه أوصى هبا له ولو قال ملا يف بطن هذه املرأة عندي ألف درهم 

ها أبوه أو غصبتها اباه كان اإلقرار أسلفني  
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ألبيه فإن كان أبوه ميتا فهي موروثة عنه وإن كان حيا فهي له وال يلزمه ملا يف بطن املرأة شيء ولو قال له   
على ألف درهم غصبتها من ملكه أو كانت يف ملكه فألزمته اإلقرار فخرج اجلنني ميتا فسأل وارثه أخذها 

ملقر فإن جحد أحلفته ومل أجعل عليه شيئا وإن قال أوصي هبا فالن له فغصبتها أو أقررت بغصبها سألت ا
كاذبا ردت إىل ورثة فالن فإن قال قد وهبت هلذا اجلنني داري أو تصدقت هبا عليه أو بعته إياها مل يلزمه 

 من هذا شيء ألن كل هذا ال جيوز جلنني وال 
اإلقرار بغصب شيء يف شيء    
ل الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا قال الرجل غصبتك كذا يف كذا يعترب قوله يف غري املغصوب وذلك مثل قا 

أن يقول غصبتك ثوبا أو عبدا أو طعاما يف رجب سنة كذا فأخرب باحلني الذي غصبه فيه واجلنس الذي أقر 
ض فالن أو يف أرضك فيعين أنه غصبه إياه فكذلك إن قال غصبتك حنطة يف بلد كذا أو يف صحراء أو يف أر

الذي أصاب الغصب أن الذي فيه غري الذي أقر أنه غصبه إياه إمنا جعل املوضع الذي أصاب الغصب فيه 
داللة على أنه غصبه فيه كما جعل الشهر داللة على أنه غصب فيه كقولك غصبتك حنطة يف أرض 



بتك سفينة يف حبر وغصبتك وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زيتا يف حب وغصبتك زيتا من حب وغص
سفينة من حبر وغصبتك بعريا يف مرعى وغصبتك بعريا من مرعى وبعريا يف بلد كذا ومن بلد كذا وغصبتك 
كبشا يف خيل وكبشا من خيل يعين يف مجاعة خيل وغصبتك عبدا يف إماء وعبدا من إماء يعين أنه كان مع 

دا من إبل كقوله غصبتك عبدا يف سقاء وعبدا يف رحى إماء وعبدا يف غنم وعبدا يف إبل وعبدا من غنم وعب
ليس أن السقاء والرحى مما غصب ولكنه وصف أن العبد كان يف أحدمها كما وصف أنه كان يف إبل أو 

غنم وهكذا إن قال غصبتك حنطة يف سفينة أو يف جراب أو يف غرارة أو يف صاع فهو غاصب للحنطة دون 
سفينة ويف جراب كقوله يف سفينة وجراب ال خيتلفان يف هذا املعىن قال ما وصف أهنا كانت فيه وقوله يف 

وهكذا لو قال غصبتك ثوبا قوهيا يف منديل أو ثيابا يف جراب أو عشرة أثواب يف ثوب أو منديل أو ثوبا يف 
به عشرة أثواب أو دنانري يف خريطة ال خيتلف كل هذا قوله يف كذا ومن كذا سواء فال يضمن إال ما اقر بغص
ال ما وصف أن املغصوب كان فيه له قال وهكذا لو قال غصبتك فصا يف خامت أو خامتا يف فص أو سيفا يف 
محالة أو محالة يف سيف ألن كل هذا قد يتميز من صاحبه فينزع الفص من اخلامت واخلامت من الفص ويكون 

 السيف معلقا باحلمالة ال مشدودة إليه ومشدودة إليه 
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فتنزع منه قال وهكذا إن قال غصبتك حلية من سيف أو حلية يف سيف ألن كل هذا قد يكون على   
السيف فينزع قال وهكذا إن قال غصبتك شارب سيف أو نعله فهو غاصب ملا وصفت دون السيف ومثله 

الشبكة لو قال غصبتك طريا يف قفص أو طريا يف شبكة أو طريا يف شناق كان غاصبا للطري دون القفص و
والشناق ومثله لو قال غصبتك زيتا يف جرة أو زيتا يف زق أو عسال يف عكة أو شهدا يف جونة أو مترا يف 

قربة أو جلة كان غاصبا للزيت دون اجلرة والزق والعسل دون العكة والشهد دون اجلونة والتمر دون القربة 
فيها مسن كان غاصبا للجرة دون  واجللة وكذلك لو قال غصبتك جرة فيها زيت وقفصا فيه طري وعكة

الزيت والقفص دون الطري والعكة دون السمن وال يكون غاصبا هلما معا إال أن يبني يقول غصبتك عكة 
ومسنا وجرة وزيتا فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئني والقول قوله إن قال غصبته مسنا يف عكة أو مسنا وعكة 

أقربه وأي عكة أقر له هبا وإذا قال غصبتك عكة ومسنها وجرة مل يكن فيها مسن فالقول قوله يف أي مسن 
وزيتها كان غاصبا للعكة بسمنها والقول يف قدر مسنها ويف أي عكة أقر هبا قوله وإذا قال غصبتك سرجا 



على محار أو حنطة على محار فهو غاصب للسرج دون احلمار واحلنطة دون احلمار وكذلك لو قال 
و محارا مسرجا كان غاصبا للحمار دون السرج وكذلك لو قال غصبتك ثيابا يف غصبتك محارا عليه سرج أ

  عيبة كان غاصبا للثياب دون العيبة وهكذا لو قال غصبتك عيبة فيها ثياب كان غاصبا للعيبة دون الثياب
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف

 األيام وهو غريب 
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

ديثاحل   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية     
  

 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
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اإلقرار بغصب شيء بعدد وغري عدد    
للرجل غصبتك شيئا مل يزد على ذلك فالقول يف الشيء قوله  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا قال الرجل 

فإن أنكر أن يكون غصبه شيئا ألزمه احلاكم أن يقر له مبا يقع عليه اسم شيءفإذا امتنع حبسه حىت يقر له مبا 
يقع عليه اسم شيء فإذا فعل فإن صدقه املدعى وإال أحلفه ما غصبه إال ما ذكر مث أبراه من غريه ولو مات 

يقر بشيء فالقول قول ورثته وحيلفون ما غصبه غريه ويوقف مال امليت عنهم حىت يقروا له بشيء قبل 
وحيلفون ما علموا غريه وإذا قال غصبتك شيئا مث أقر بشيء بإلزام احلاكم له أن يقر به أو بغري إلزامه فسواء 

على دفعه إليه فإن فات يف يده  وال يلزمه إال ذلك الشيء فإن كان الذي أقر به مما حيل أن ميلك حبال جرب
جرب على أداء قيمته إليه إذا كانت له قيمة والقول يف قيمته قوله وإن كان مما ال حيل أن ميلك أحلف ما 

غصبه غريه ومل جيرب على دفعه إليه وذلك مثل أن يقر أنه غصبه عبدا أو أمة أو دابة أو ثوبا أو فلسا أو محارا 
لو أقر أنه غصبه كلبا جربته على دفعه إليه ألنه حيل ملك الكلب فإن مات فيجرب على دفعه إليه وكذلك 

الكلب يف يديه مل أجربه على دفع شيء إليه ألنه ال مثن له وكذلك إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غري مدبوغ 
بوغا دفعه جربته على دفعه إليه فإن فات مل أجربه على دفع قيمته إليه ألنه ال مثن له ما مل يدبغ فإن كان مد

إليه أو قيمته إن فات ألن مثنه حيل إذا دبغ قال الشافعي وإذا أقر أنه غصبه مخرا أو خنزيرا مل أجربه على دفعه 
إليه وأهرقت عليه اخلمر وذحبت اخلنزير والغيته إذا كان أحدمها مسلما وال مثن هلذين وال حيل أن ميلكا حبال 

لها فإن مل يكن هلا مثل فقيمتها وكذلك كل ماله مثل يرد مثله وإذا أقر أنه غصبه حنطة ففاتت رد إليه مث
فإن فات يرد قيمته قال الشافعي وإذا قال الرجل الكثري املال غصبت فالنا لرجل كثري املال شيئا أو شيئا له 
 بال فهو كالفقري يقر للفقري وأي شيء أقر به يقع عليه اسم شيء فلس أو حبة حنطة أو غريه فالقول قوله مع
ميينه فإن قال غصبته أشياء قيل أد إليه ثالثة أشياء ألهنا اقل ظاهر اجلماع يف كالم الناس واي ثالثة اشياء قال 
هي هي فهي هي تختلفة فإن قال هي ثالثة أفلس أو هي فلس ودرهم ومترة أو هي ثالث مترات أو هي ثالثة 

يقع عليه اسم شيء اختلفت أو اتفقت  دراهم أو ثالثة أعبد أو عبد وأمة ومحار ألن كل واحد من هذا
فسواء ولو قال غصبتك ومل يزد على ذلك أو غصبتك ما تعلم مل ألزمه هبذا شيئا ألنه قد يغصبه نفسه 

فيدخله املسجد أو البيت لغري مكروه ويغصبه فيمنعه بيته فال ألزمه حىت يقول غصبتك شيئا ولو قال غصبتك 
 شيئا فقال عنيت 
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نفسك مل أقبل منه ألنه إذا قال غصبتك شيئا فإمنا ظاهره غصبت منك شيئا ولو قال غصبتك وغصبتك   

مرارا كثرية مل ألزمه شيئا ألنه قد يغصبه نفسه كما وصفت قال ولو سئل فقال مل أغصبه شيئا وال نفسه مل 
 ألزمه شيئا ألنه مل يقر بأنه غصبه شيئا 

ب اإلقرار بغصب شيء مث يدعى الغاص   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل أرضا ذات غراس أو غري ذات غرس أو دار  
ذات بناء أو غري ذات بناء أو بيتا فكل هذا أرض واألرض ال حتول وإن كان البناء والغراس قد حيول فإن 

لد كذا فسواء القول قوله وأي شيء قال املقر بالغصب بعد قطعه الكالم أو معه إمنا أقررت بشيء غصبتك بب
دفعه إليه بذلك البلد مما يقع عليه اسم ما أقر له به فليس له عليه غريه وإذا ادعى املقر له سواه أحلف 

الغاصب ما غصبه غري هذا والقول قوله فإن مات الغاصب فالقول قول ورثته فإن قالوا ال نعلم شيئا قيل 
يف هذا البلد فإذا ادعى قيل للورثة احلفوا ما تعلمونه هو فإن حلفوا للمغصوب ادع ما شئت من هذه الصفة 

برئوا وإال لزمهم أن يعطوه بعض ما يقع عليه اسم ما أقر به الغاصب فإن نكلوا حلف املغصوب واستح  ما 
ادعى وإن أىب املغصوب أن حيلف وال الورثة وقف مال امليت حىت يعطيه الورثة أقل ما يقع عليه اسم ما 

فت أنه أقر أنه غصبه وحيلفون ما يعلمونه غصبه غريه وال يسلم هلم مرياثه إال مبا وصفت ولو كان وص
الغاصب قال غصبته دارا مبكة مث قال أقررت له بباطل وما أعرف الدار اليت غصبته إياها قيل إن أعطيته دارا 

بعينها قيل احلف ما غصبته  مبكة ما كانت الدار وحلفت ما غصبته غريها برئت وإن امتنعت وادعى دارا
إياها فإن حلفت برئت وإن مل حتلف حلف فاستحقها وإذا امتنع وامتنعت من اليمني حبست أبدا حىت 

تعطيه دارا وحتلف ما غصبته غريها قال الشافعي وإذا أقر أنه غصبه متاعا حيول مثل عبد أو دابة أو ثوب أو 
بكالم موصول وكذبه املغصوب وقال ما غصبتنيه هبذا طعام أو ذهب أو فضة فقال غصبتك كذا ببلد كذا 

البلد فالقول قول الغاصب ألنه مل يقر له بالغصب إال بالبلد الذي مسى فإن كان الذي أقر أنه غصبه منه 
دنانري أو دراهم أو ذهبا أو فضة أخذ بأن يدفعها إليه مكانه ألنه ال مؤنة حلمله عليه وكذلك لو أسلفه دنانري 

و باعه إياها ببلد أخذ هبا حيث طلبه هبا قال الشافعي وكذلك فص ياقوت أو زبرجد أو لؤلؤ أقر أو دراهم أ
أنه غصبه إياه ببلد يؤخذ به حيث قام به فإن مل يقدر عليه فقيمته وإن كان الذي أقر أنه غصبه إياه ببلد عبدا 

 أو ثيابا أو متاعا حلمله مؤنة أو حيوانا أو رقيقا أو غريه 
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فلحمل هذا ومشاهبه مؤنة جرب املغصوب أن يوكل من يقتضيه بذلك البلد فإن مات قبض قيمته بذلك   
البلد أو يأخذ منه قيمته بالبلد الذي أقر أنه غصبه إياه بذلك البلد الذي حياكمه به وال أكلفه لو كان طعاما 

ا فأجيز بينهما ما تراضيا عليه قال الشافعي ومثل أن يعطيه مثله بذلك البلد لتفاوت الطعام إال أن يتراضيا مع
هذا الثياب وغريها مما حلمله مؤنة قال ومثل هذا العبد يغصبه إياه بالبلد مث يقول املغتصب قد أب  العبد أو 
فات يقضي عليه بقيمته وال جيعل شيء من هذا دينا عليه وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبدا كان أو 

مل حيل للغاصب أن يتملك منه شيئا وكان عليه أن حيضره سيده الذي غصبه منه فإذا أحضره طعاما أو غريه 
سيده الذي غصبه منه جربت سيده على قبضه منه ورد الثمن عليه فإن مل يكن عند سيده مثنه قلت له بعه 

ده وأعطيت إياه بيعا جديدا مبا له عليك إن رضيتما حىت حيل له ملكه فإن مل يفعل بعت العبد على سي
املغتصب مثل ما أخذ منه فإن كان فيه فضل رددت على سيده وإن مل يكن فيه فضل فال شيء يرد عليه وإن 

نقص مثنه عما أعطاه إياه بتغري سوق رددته على سيده بالفضل قال الشافعي وإن كان لسيده غرماء مل 
نع بورثة املغصوب إن مات أشركهم يف مثن العبد ألنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته قال وهكذا أص

املغصوب وأحكم للغاصب العبد إال أين إمنا أصنع ذلك هبم يف مال امليت ال أمواهلم وهكذا الطعام يغصبه 
فيحضره وحيلف أنه هو والثياب وغريها كالعبد ال ختتلف فإن كان أحضر العبد ميتا فهو كأن مل حيضره وال 

ان مريضا أو صحيحا دفعته إىل سيده وحسبت على أرد احلكم األول وإن أحضره معيبا أي عيب ك
الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب يف بدنه والزمته ما وصفت قال الشافعي ولو أحضر الطعام 
متغريا الزمته الطعام وجعلت على الغاصب ما نقصه العيب ولو أحضره قد رضه حىت صار ال ينتفع به وال 

تلفه وموت العبد وعليه مثل الطعام إن كان له مثل أو قيمته إن مل يكن له قيمة له ألزمته الغاصب وكان ك
مثل ولو قال احلاكم إذا كان املغصوب من عبد وغريه غائبا للغاصب أعطه قيمته ففعل مث قال للمغصوب 
حلله من حبسه أو صريه ملكا له بطيبة نفسك وللغاصب إقبل ذلك كان ذلك أحب إيل وال أجرب واحدا 

لى هذامنهما ع   

 ID ' '   وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم: 
 ما يكون م )



  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
اآلية األوىل والثانية  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف (وكنتم أزواجا ثالثة)    
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اإلقرار بغصب الدار مث ببيعها    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا قال الرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أي شيء كان من هذا كتب إقراره  

ليه أو على وأشهد عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق هبا عليه وقبضها أو وقفها ع
غريه ففيها قوالن أحدمها أن يقال لصاحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه الدار أو إقرار الغاصب 
قبل إخراجها من يده إىل من أخرجها إليه أخذلك هبا وإن مل يكن لك بينة مل جيز إقرار الغاصب يف ذلك 

ر أنه استهلكها وهي ملك له وهكذا لو كان ألنه ال ميلكها يوم أفر فيها وقضينا املغضوب بقيمتها ألنه يق
عبدا فأعتقه وهكذا لو ادعى عليه رجالن أنه غصب دارا بعينها فأقر أنه غصبها من أحدمها وهو ميلكها مث 
أقر لآلخر أنه غصبها منه وهو ميلكها وأن األول مل ميلكها قط قضى بالدار لألول ألنه قد ملكها بإقراره 

ر أنه قد أتلفها عليه قال وهكذا كل ما أقر أنه غصبه رجال مث إقرانه غصبه غريه وقيمتها لآلخر بأنه قد أق
والقول الثاين أهنما إذا كانا ال يدعيان أنه غصبهما إال الدار أو الشيء الذي أقر أنه به هلما فهو لألول منهما 

قال هذا قال أرأيت إن أقر وال شيء للمقر له اآلخر حبال على الغاصب ألهنما يربئانه من عني ما يقر به ومن 
أنه باع هذا هذه الدار بألف مث أقر أنه باعها اآلخر بألف والدار تسوى آالفا أجتعلها بيعا لألول وجتعل 
لآلخر عليه قيمتها حياصه بألف منها ألنه أتلفها أرأيت لو أعت  عبدا مث أقر أنه باعه من رجل قبل العت  

أيت لو باع عبدا مث أقر أنه كان أعتقه قبل بيعه أينقض البيع أو يتم إمنا أجتعل للمشتري قيمته وينفذ العت  أور
يكون للعبد عليه أن يقول له قد بعتين حرا فأعطين مثين أرأيت لو مات فقال ورثته قد بعت أبانا حرا فأعطنا 

ملك غريه فال  مثنه أو زيادة ما يلزمك بأنك استهلكته أكان عليه أن يعطيهم شيئا أو يكون إمنا اقر بشيء يف
  جيوز إقراره يف ملك غريه وال يضمن بإقراره شيئا



 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله
  :تعاىل

  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  
اد يقدر عليهوال يك   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   :(بست من شوال) : إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن    
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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اإلقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلني    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشيء بعينه من أحد هذين وكالمها  

ه مل ميلك منه شيئا قط وسئل ميني املقر بالغصب قيل له إن أقررت يدعيه ويزعم أن صاحبه الذي ينازعه في
ألحدمها وحلفت لآلخر فهو للذي أقررت له به وال تباعه لآلخر عليك وإن مل تقر مل جترب على أكثر من أن 
حتلف باهلل ما تدري من أيهما غصبته مث خيرج من يديك فيوقف هلما وجيعالن خصما فيه فإن أقاما معا عليه 

نة مل يكن لواحد منهما دون اآلخر ألن إحدى البينتني تكذب األخرى وكان حباله قبل أن تقوم عليه بينة بي
وحيلف كل واحد منهما لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فإن حلفا فهو موقوف أبدا حىت يصطلحا فيه 

خر جعلته للذي أقام عليه فإن حلف أحدمها ونكل اآلخر كان للحالف وإن أقام أحدمها عليه بينة دون اآل



البينة وال تباعة على الغاصب يف شيء مما وصفت ولو قال رجل غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد أو هذه 
األمة فادعى الرجل أنه غصبه إيامها معا قيل للمقر أحلف أنك مل تغصبه أيهما شئت وسلم له اآلخر فإن قال 

وقيل أحدمها له بإقرارك فاحلف على أيهما شئت فإن أىب  أحلف ما غصبته واحدا منهما مل يكن ذلك له
قيل للمدعى احلف على أيهما شئت فإن حلف فهو له وإن قال أحلف عليهما معا قيل للمدعى عليه إن 

حلفت وإال أحلفنا املدعى فسلمنامها له معا فإن فاتا يف يده أو أحدمها فاحلكم كهو لو كانا حيني إال أنا إذا 
ا ضمناه قيمته بالفوت فإن أبيا معا حيلفا وسأل املغصوب أن يوقفا له وقفا حىت يقر الغاصب ألزمناه أحدمه

بأحدمها وحيلف قال وإن أقر الغاصب بأحدمها للمغصوب فادعى املغصوب أنه حدث بالعبد عنده عيب 
  فالقول قول الغاصب مع ميينه إن كان ذلك مما يشبه أن يكون عند املغصوب

 ID ' '   تا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب صمنا س
  وال
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

شري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزتخ    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سب  وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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العارية    



ور والثياب ال فرق بني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال العارية كلها مضمونة الدواب والرقي  والد 
شيء منها فمن استعار شيئا فتلف يف يده بفعله أو بغري فعله فهو ضامن له واألشياء ال ختلو أن تكون 

مضمونة أو غري مضمونة فما كان منها مضمونا مثل الغصب وما أشبهه فسواء ما ظهر منها هالكه وما 
يا أو غري مضمونة مثل الوديعة فسواء ما ظهر خفي فهو مضمون على الغصب واملستسلف جنيا فيه أو مل جين

هالكه وما خفي فالقول فيها قول املستودع مع ميينه وخالفنا بعض الناس يف العارية فقال ال يضمن شيئا إال 
ما تعدى فيه فسئل من أين قاله فزعم أن شرحيا قاله وقال ما حجتكم يف تضمينها قلنا استعار رسول اهلل 

ن صفوان فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم عارية مضمونة مؤداة قال أفرأيت إذا قلنا صلى اهلل عليه وسلم م
فإن شرط املستعري الضمان ضمن وإن مل يشرطه مل يضمن قلنا فأنت إذا تترك قولك قال وأين قلنا أليس 

ع أنه ضامن أو قولك أهنا غري مضمونة إال أن يشترط قال بلى قلنا فما تقول يف الوديعة إذا اشترط املستود
املضارب قال ال يكون ضمانا قلنا فما تقول يف املستسلف إذا اشترط أنه غري ضامن قال ال شرط له ويكون 

ضامنا قلنا ويرد األمانة إىل أصلها واملضمون إىل أصله ويبطل الشرط فيهما مجيعا قال نعم قلنا وكذلك 
عليه وسلم أهنا مضمونة وال يشترط أهنا مضمونة  ينبغي لك أن تقول يف العارية وبذلك شرط النيب صلى اهلل

إال ملا يلزم قال فلم شرط قلنا جلهالة صفوان ألنه كان مشركا ال يعرف احلكم ولو عرفه ما ضر الشرط إذا 
كان أصل العارية أهنا مضمونة بال شرط كما ال يضر شرط العهدة وخالص عقدك يف البيع ولو مل يشترط 

أو الرد قال فهل قال هذا أحد قلنا يف هذا كفاية وقد قال أبو هريرة وابن عباس  كان عليه العهدة واخلالص
رضي اهلل عنهما إن العارية مضمونة وكان قول أيب هريرة يف بعري استعري فتلف أنه مضمون ولو اختلف 
رية رجالن يف دابة فقال رب الدابة أكريتها إيل موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وقال الراكب ركبتها عا

منك كان القول قول الراكب مع ميينه وال كراء عليه قال الشافعي بعد القول قول رب الدابة وله كراء املثل 
ولو قال أعرتنيها وقال رب الدابة غصبتنيها كان القول قول املستعري قال الشافعي وال يضمن املستودع إال 

عة إىل رهبا ولو ردها إىل املكان الذي كانت أن خيالف فإن خالف فال خيرج من الضان أبدا إال بدفع الودي
 فيه ألن ابتداءه هلا كان أمينا فخرج من حد األمانة فلم جيدد له رب املال استئمانا ال يربأ حىت يدفعها إليه 
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الغصب    
يأخذ ما بني  أخربنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي إذا ش  الرجل لرجل ثوبا شقا صغريا أو كبريا 

طرفيه طوال وعرضا أو كسر له متاعا فرضه أو كسره كسرا صغريا أو جىن له على مملوك فأعماه أو قطع 
يده أو شجه موضحة فذلك كله سواء ويقوم املتاع كله واحليوان كله غري الرقي  صحيحا ومكسورا 

بني قيمته صحيحا ومكسورا وصحيحا وجمروحا قد برأ من جرحه مث يعطي مالك املتاع واحليوان فضل ما 
وجمروحا فيكون ما جرى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو مل ينفعه وال ميلك أحد باجلناية شيئا جىن عليه وال 
يزول ملك املالك إال أن يشاء وال ميلك رجل شيئا إال أن يشاء إال يف املرياث فأما من جىن عليه من العبيد 

إىل اجلناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى احلر أرش فيقومون صحاحا قبل اجلناية مث ينظر 
اجلناية عليه من ديته بالغا من ذلك ما بلغ وإن كانت قيما كما يأخذ احلر ديات وهو حي قال اهلل عز وجل 

ثل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وقال ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع م
الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا فلم أعلم أحدا من املسلمني خالف يف أنه ال يكون على أحد أن ميلك شيئا 
إال أن يشاء أن ميلكه إال املرياث فإن اهلل عز وجل نقل ملك األحياء إذا ماتوا إىل من ورثهم إياه شاءوا أو 

عليه أو ملك شيئا مل يكن عليه أن ميلكه إال أن أبوا أال ترى أن الرجل لو أوصى له أو وهب له أو تصدق 
يشاء ومل أعلم أحدا من املسلمني اختلفوا يف أن ال خيرج ملك املالك املسلم من يديه إال بإخراجه إياه هو 
نفسه ببيع أو هبة أو غري ذلك أو عت  أو دين لزمه فيباع يف ماله وكل هذا فعله ال فعل غريه قال فإذا كان 

رم أن تكون أموال الناس مملوكة إال ببيع عن تراض وكان املسلمون يقولون فيما وصفت ما اهلل عز وجل ح
وصفت فمن أين غلط أحد يف أن جيين على مملوكي فيملكه باجلناية وآخذ أنا قيمته وهو قبل اجلناية لو 

لكه إال أن يشاء فإذا أعطاين فيه أضعاف مثنه مل يكن له أن ميلكه إال أن أشاء ولو وهبته له مل يكن عليه أن مي
مل ميلكه بالذي جيوز وحيل من اهلبة إال مبشيئته ومل ميلك على بالذي حيل من البيع إال أن أشاء فكيف ملكه 

حني عصى اهلل عز وجل فيه فأخرج من يدي ملكي مبعصية غريي هلل والزم غريي ما ال يرضى ملكه إن كان 
ا واخترت حبس عبدي سقط الواجب يل وكيف إن أصابه خطأ وكيف إن كانت اجلناية توجب يل شيئ

كانت اجلناية ختالف حكم ما سوى ما وجب يل وىل حبس عبدي وأخذ أرشه ومتاعي وأخذ ما نقصه إذا 
 كان ذلك غري مفسد له فإن جىن عليه ما يكون 
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حقي حني عظم وثبت حني  مفسدا له فزاد اجلاين معصية هلل وزيد على يف مايل ما يكون مفسدا له سقط  
صغر وملك حني عصى وكربت معصيته وال ميلك حني عصى فصغرت معصيته ما ينبغي أن يستدل أحد 
على خالف هذا القول ألصل حكم اهلل وما ال خيتلف املسلمون فيه من أن املالكني على أصل ملكهم ما 

ن أن حيكي فيعلم أنه خالف ما وصفنا كانوا أحياء حىت خيرجوا هم امللك من أنفسهم بقول أو فعل بأكثر م
من حكم اهلل عز وجل وإمجاع املسلمني والقياس واملعقول مث شدة تناقضه هو يف نفسه قال وإذا غصب 
الرجل جارية تسوى مائة فزادت يف يديه بتعليم منه وسن واغتذاء من ماله حىت صارت تساوي ألفا مث 

يف يده أخذها وتسعمائة معها كما يكون لو غصبه  نقصت حىت صارت تساوي مائة مث أدركها املغصوب
إياها وهي تساوي ألفا فأدركها وهي تساوي مائة أخذها وما نقصها وهي تسعمائة قال وكذلك إن باعها 
الغاصب أو وهبها أو قتلها أو استهلكها فلم تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها يف أكثر ما كانت 

ذلك ذلك يف البيع إال أن رب اجلارية خيري يف البيع فإن أحب أخذ الثمن قيمة منذ غصبت إىل أن هلكت وك
الذي باع به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو أقل ألنه مثن سلعته أو قيمتها يف أكثر ما كانت قيمة قط قال 

ل وكيف الشافعي بعد ليس له إال جاريته والبيع مردود ألنه باع ما ليس له وبيع الغاصب مردود فإن قال قائ
غصبها بثمن مائة وكان هلا ضامنا وهي تساوي مائة مث زادت حىت صارت تساوي ألفا وهي يف ضمان 

الغاصب مث ماتت أو نقصت فضمنته قيمتها يف حال زيادهتا قيل له إن شاء اهلل تعاىل ألنه مل يكن غاصبا وال 
صب إىل أن فاتت أو ردها ناقصة ضامنا وال عاصيا يف حال دون حال مل يزل غاصبا ضامنا عاصيا من يوم غ

فلم يكن احلكم عليه يف احلال األوىل بأوجب منه يف احلال الثانية وال يف احلال الثانية بأوجب منه يف احلال 
اآلخرة ألن عليه يف كلها أن يكون رادا هلا وهو يف كلها ضامن عاص فلما كان للمغصوب أن يغصبها قيمة 

يدركها وهلا عشرون ولدا فيأخذها وأوالدها كان احلكم يف زيادهتا يف مائة فيدركها قيمة ألف فيأخذها و
بدهنا وولدها كاحلكم يف بدهنا حني غصبها ميلك منها زائدة بنفسها وولدها ما ملك منها ناقصة حني 

غصبها وال فرق بني أن يقتلها ولدها أو متوت هي وولدها يف يديه من قبل أنه إذا كان كما وصفت ميلك 
ا ميلكها ال خيتلف أحد علمته يف أنه لو غصب رجل جارية فماتت يف يديه موتا أو قتلها قتال ولدها كم

ضمنها يف احلالني مجيعا كذلك قال وإذا غصب الرجل الرجل جارية فباعها فماتت يف يد املشتري 
 فاملغصوب باخليار يف أن يضمن 
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مة من يوم غصبها إىل أن ماتت فإن ضمنه فال شيء للمغصوب الغاصب قيمة جاريته يف أكثر ما كانت قي  
على املشتري وال شيء للغاصب على املشتري إال قيمتها إال الثمن الذي باعها به أو يضمن املغصوب 

املشتري فإن ضمنه فهو ضامن لقيمة جارية املغصوب ألكثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إىل أن ماتت يف 
ى الغاصب بفضل ما ضمنه املغصوب من قيمة اجلارية على قيمتها يوم قبضها يده ويرجع املشتري عل

املشتري وبفضل مثن إن كان قبضه منه على قيمتها حىت ال يلزمه يف حال إال قيمتها قال وإن أراد املغصوب 
يف يدي إجازة البيع مل جيز ألهنا ملكت ملكا فاسدا وال جيوز امللك الفاسد إال بتجديد بيع وكذلك لو ماتت 

املشتري فأراد املغصوب أن جييز البيع مل جيز وكان للمغصوب قيمتها ولو ولدت يف يدي املشتري أوالدا 
فمات بعضهم وعاش بعضهم خري املغصوب يف أن يضمن الغاصب أو املشتري فإن ضمن الغاصب مل يكن 

ارية ومهرها وقيمة أوالدها له سبيل على املشتري وإن ضمن املشتري وقد ماتت اجلارية رجع عليه بقيمة اجل
يوم سقطوا أحياء وال يرجع عليه بقيمة من سقط منهم ميتا ورجع املشتري على البائع جبميع ما ضمنه 
املغصوب ال قيمة اجلارية ومهرها فقط ولو وجدت اجلارية حية أخذها املغصوب رقيقا له وصداقها وال 

نه أوالدا فعاش بعضهم ومات بعض أخذ املغصوب يأخذ ولدها قال فإن كان الغاصب هو أصاهبا فولدت م
اجلارية وقيمة من مات من أوالدها يف أكثر ما كانوا قيمة واألحياء فاسترقهم وليس الغاصب يف هذا 

كاملشتري املشتري مغرور والغاصب مل يغره إال نفسه وكان على الغاصب إن مل يدع الشبهة احلد وال مهر 
رية أطاعت الغاصب وهي تعلم أهنا حرام عليه وأنه زان هبا فال مهر ألن هذا عليه قال الربيع فإن كانت اجلا

مهر بغي وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن مهر البغي وإن كانت تظن هي أن الوطء حالل فعليه 
مهر مثلها وإن كانت مغصوبة على نفسها فلصاحبها املهر وهو زان وولده رقي  فإن قال قائل أرأيت 

غصوب إذا اختار إجازة البيع مل مل جيز البيع قيل له إن شاء اهلل تعاىل البيع إمنا يلزم برضا املالك واملشتري امل
أال ترى أن املشتري وإن كان رضي بالبيع فللمغصوب جاريته كما كانت لو مل يكن فيها بيع وأنه ال حكم 

املغصوب فإذا كان للمغصوب أخذ اجلارية  للبيع يف هذا املوضع إال حكم الشبهة وأن الشهبة مل تغري ملك
ومل ينفع البيع املشتري فهي على امللك األول للمغصوب وإذا كان املشتري ال يكون له حبسها ولو علم أنه 



باعها غاصب غري موكل استرق ولده فال ينبغي أن يذهب على أحد أنه ال جيوز على املشتري إجازة البيع 
 إال بأن حيدث املشتري رضا 
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بالبيع فيكون بيعا مستأنفا فإن شبه على أحد بأن يقول إن رب اجلارية لو كان أذن ببيها لزم البيع فإذا أذن   
بعد البيع فلم ال يلزم قيل له إن شاء اهلل تعاىل إذنه قبل البيع إذا بيعت يقطع خياره وال يكون له رد اجلارية 

دها مل يكن له قيمة ولدها ألهنا جارية للمشتري وحالل للمشتري وتكون اجلارية ملن اشتراها ولو أول
اإلصابة والبيع واهلبة والعت  فإذا بيعت بغري أمره فله رد البيع وال يكون له رد البيع إال والسلعة مل متلك 
ز بيعه وحرام على البائع البيع وحرام على املشتري اإلصابة لو علم ويسترق ولده فإذا باعها أو أعتقها مل جي

وال عتقه فاحلكم يف اإلذن قبل البيع أن املأذون له يف البيع كالبائع املالك وأن اإلذن بعد البيع إمنا هو جتديد 
بيع وال يلزم البيع اجملدد إال برضا البائع واملشتري وهكذا كل من باع بغري وكالة أو زوج بغري وكالة مل جيز 

ل مل ألزمت املشتري املهر ووطؤه يف الظاهر كان عنده حالال أبدا إال بتجديد بيع أو نكاح فإن قال قائ
وكيف رددته باملهر وهو الواط  قيل له إن شاء اهلل تعاىل أما إلزامنا إياه املهر فلما كان من ح  اجلماع إذا 
 كان بشبهة يدرأ فيه احلد يف األمة واحلرة أن يكون فيه مهر كان هذا مجاعا يدرأ به احلد ويلح  به الولد

للشبهة فإن قال فإمنا جامع ما ميلك عند نفسه قلنا فتلك الشبهة اليت درأنا هبا احلد ومل حنكم له فيها بامللك 
ألنا نردها رقيقا وجنعل عليه قيمة الولد والولد إذا كانوا باجلماع الذي أراه له مباحا فألزمناه قيمتهم كان 

مل يكن ولد فإذا ضمناه الولد ألهنم بسبب اجلماع كان اجلماع مبنزلة الولد أو أكثر ألن اجلماع الزم وإن 
اجلماع أوىل أن نضمنه إياه وتضمني اجلماع هو تضمني الصداق فإن قال قائل وكيف ألزمته قيمة األوالد 
الذين مل يدركهم السيد إال موتى قيل له ملا كان السيد ميلك اجلارية وكان ما ولدت مملوكا مبلكها إذا 

كان على الغاصب ردهم حني ولدوا فلم يردهم حىت ماتوا ضمن قيمتهم كما يضمن وطئت بغري شبهة ف
قيمة أمهم لو ماتت وملا كان املشتري وطئها بشبهة كان سلطان املغصوب عليهم فيما يقوم مقامهم حني 

جلارية ولدوا فقد ثبتت له قيمتهم فسواء ماتوا أو عاشوا ألهنم لو عاشوا مل يسترقوا قال وإذا اغتصب الرجل ا
مث وطئها بعد الغصب وهو من غري أهل اجلهالة أخذت منه اجلارية والعقر وأقيم عليه حد الزنا فإن كان من 
أهل اجلهالة وقال كنت أراين هلا ضامنا وأرى هذا حمل عزر ومل حيد وأخذت منه اجلارية والعقر قال وإذا 



رب أو حتت سرداب ح  املغصوب فيها يف غصب الرجل اجلارية فباعها فسواء باعها يف املوسم أو على من
هذه احلاالت سواء فإن جىن عليها أجنيب يف يدي املشتري أو الغاصب جناية تأيت على نفسها أو بعضها 

 فأخذ الذي هي يف يديه أرش اجلناية مث استحقها 
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فسا أو تضمينه قيمتها على ما املغصوب فهو باخليار يف أخذ أرش اجلناية من يدي من أخذها إذا كانت ن  
وصفنا وإن كانت جرحا فهو باخليار يف أخذ أرش اجلرح من اجلاين واجلارية من الذي هي يف يديه أو 

تضمني الذي هي يف يديه ما نقصها اجلرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان املشتري قتلها أو جرحها هي يف 
الغا ما بلغ وكذلك إن كان املشتري قتلها أو جرحها يديه أو تضمني الذي هي يف يديه ما نقصها اجلرح ب

فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه األكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها يف أكثر ما كانت قيمة ألنه مل 
يزل هلا ضامنا قال وإن كان املغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه مث استحقه املغصوب أخذه وكان 

ه يوم اغتصبه وبني قيمته اليت نقصه إياها اللبس كان قيمته يوم غصبه عشرة فنقصه اللبس له ما بني قيمت
مخسة فيأخذ ثوبه ومخسة وهو باخليار يف تضمني الالبس املشترى أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فال سبيل 

 له على الالبس وهكذا إن غصب دابة فركبت حىت أنضيت كانت له دابته وما نقصت عن حاهلا حني
غصبها ولست أنظر يف القيمة إىل تغري األسواق إمنا أنظر إىل تغري بدن املغصوب فلو أن رجال غصب رجال 
عبدا صحيحا قيمته مائة دينار فمرض فاستحقه وقيمته مريضا مخسون أخذ عبده ومخسني ولو كان الرقي  

م غصبه فشب يف يد الغاصب يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه وكذلك لو غصبه صبيا مولودا قيمته دينار يو
وشل أو أعور وغال الرقي  أو مل يغل فكانت قيمته يوم استحقه عشرين دينارا أخذه وقومناه صحيحا وأشل 
أو أعور مث رددناه على الغاصب بفضل ما بني قيمته صحيحا وأشل أو أعور ألنه كان عليه أن يدفعه إليه 

يه أن يدفعه إليه صحيحا فما حدث به من عيب صحيحا فما حدث به من عيب ينقصه يف بدنه كان عل
ينقصه يف بدنه كان ضامنا له وهكذا لو غصبه ثوبا جديدا قيمته يوم غصبه عشرة فلبسه حىت أخل  وغلت 

الثياب فصار يساوي عشرين أخذ الثوب ويقوم الثوب جديدا وخلقا مث أعطى فضل ما بني القيمتني قال ولو 
جديدا قيمته مخسة لرخص الثياب مل يضمن شيئا من قبل أنه رده كما غصبه جديدا قيمته عشرة مث رده 

أخذه فإن شبه على أحد بأن يقول قد ضمن قيمته يوم اغتصبه فالقيمة ال تكون مضمونة أبدا إال لفائت 



والثوب إذا كان موجودا حباله غري فائت وإمنا تصري عليه القيمة بالفوت ولو كان حني غصب كان ضامنا 
يكن للمغصوب أخذ ثوبه وإن زادت قيمته وال عليه أخذ ثوبه إن كانت قيمته سواء أو كان أقل لقيمته مل 

قيمة قال وإذا غصب اجلارية فأصاهبا عيب من السماء أو جبناية أحد فسواء وسواء أصاهبا ذلك عند الغاصب 
 أو 
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لك هبا يف العيوب اليت جيين عليها اآلدميون قال املشتري يسلك مبا أصاهبا من العيوب اليت من السماء ما س  
وإذا غصب الرجل جارية فباعها من آخر فحدث هبا عند املشتري عيب مث جاء املغصوب فاستحقها أخذها 

وكان باخليار يف أخذ ما نقصها العيب من الغاصب فإن أخذه منه مل يرجع على املشتري بشيء ولرب 
ادث يف يد املشتري من املشتري فإن أخذه من املشتري رجع به املشتري اجلارية أن يأخذ ما نقصه العيب احل

على الغاصب وبثمنها الذي أخذ منه ألنه مل يسلم إليه ما اشترى وسواء كان العيب من السماء أو جبناية 
ا آدمي قال وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها أو مل يستغلها وملثلها غلة أو دارا فسكنها أو أكراه

أو مل يسكنها ومل يكرها وملثلها كراء أو شيئا ما كان مما له غلة استغله أو مل يستغله انتفع به أو مل ينتفع به 
فعليه كراء مثله من حني أخذه حىت يرده إال أنه إن كان إكراه بأكثر من كراء مثله فاملغصوب باخليار يف أن 

وال يكون ألحد غلة بضمان إال للمالك ألن رسول اهلل  يأخذ ذلك الكراء ألنه كراء ماله أو يأخذ كراء مثله
صلى اهلل عليه وسلم إمنا قضى هبا للمالك الذي كان أخذ ما أحل اهلل له والذي كان إن مات املغل مات من 
ماله وإن شاء أن حيبس املغل حبسه إال أنه جعل له اخليار إن شاء أن يرده بالعيب رده فأما الغاصب فهو ضد 

غاصب أخذ ما حرم اهلل تعاىل عليه ومل يكن للغاصب حبس ما يف يديه ولو تلف املغل كان املشتري ال
الغاصب له ضامنا حىت يؤدي قيمته إىل الذي غصبه إياه وال يطرح الضمان له لو تلف قيمة الغلة اليت كانت 

و أن بعض الناس قبل أن يتلف وال جيوز إال هذا القول أو قول آخر وهو خطأ عندنا واهلل تعاىل أعلم وه
زعم أنه إذا سكن أو اشتغل أو حبس فالغلة والسكن له بالضمان وال شيء عليه وإمنا ذهب إىل القياس على 
احلديث الذي ذكرت فأما أن يزعم زاعم أنه إن أخذ غلة أو سكن رد الغلة وقيمة السكىن وإن مل يأخذها 

ضمان وال هو جعل ذلك للمالك إذا كان فال شيء عليه فهذا خارج من كل قول ال هو جعل ذلك له بال
املالك مغصوبا قال الربيع معىن قول الشافعي ليس للمغصوب أن يأخذ إال كراء مثله ألن كراءه باطل وإمنا 



على الذي سكن إذا استح  الدار رهبا كراء مثلها وليس له خيار يف أن يأخذ الكراء الذي أكراها به 
عي ولو اغتصبه أرضا فغرسها خنال أو أصوال أو بىن فيها بناء أو ش  الغاصب ألن الكراء مفسوخ قال الشاف

فيها اهنارا كان عليه كراء مثل األرض باحلال الذي اغتصبه إياها وكان على الباين والغارس أن يقلع بناءه 
وغرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص املقلع األرض حىت يرد إليه األرض حباهلا حني أخذها ويضمن القيمة مبا 

قصها قال وكذلك ذلك ن  
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يف النهر ويف كل شيء أحدثه فيها ال يكون له أن يثبت فيها عرقا ظاملا وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم   
ليس لعرق ظامل ح  وال يكون لرب األرض أن ميلك مال الغاصب ومل ميلكه إياه كان ما يقلع الغاصب منه 

منع قليل ماله كما له منع كثريه وكذلك لو كان حفر فيها بئرا كان له دفنها وإن ينفعه أو ال ينفعه ألن له 
مل ينفعه الدفن وكذلك لو غصبه دارا فزوقها كان له قلع التزوي  وإن مل يكن ينفعه قلعه وكذلك لو كان 

ال يكون عليه أن نقل عنها ترابا كان له أن يرد ما نقل عنها حىت يوفيه إياها باحلال اليت غصبه إياها عليها 
يترك من ماله شيئا ينتفع به املغصوب كما مل يكن على املغصوب أن يبطل من ماله شيئا يف يد الغاصب فإن 

تأول رجل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ضرر وال ضرار فهذا كالم جممل ال حيتمل لرجل شيئا إال 
 حيمل على رجل يف ماله ما ليس بواجب عليه احتمل عليه خالفه ووجهه الذي يصح به أن ال ضرر يف أن ال

وال ضرار يف أن مينع رجل من ماله ضررا ولكل ماله وعليه فإن قال قائل بل أحدث للناس يف أمواهلم حكما 
على النظر هلم وأمنعهم يف أمواهلم على النظر هلم قيل له إن شاء اهلل تعاىل أرأيت رجال له بيت يكون ثالث 

يف دار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاء مائة ألف دينار أو أكثر وقيمة البيت درهم أو أذرع يف ثالثة أذرع 
درمهان وأعطاه مكانه دارا مع املال أو رقيقا هل جيرب على النظر له أن يأخذ هذا الكثري هبذا القليل أورأيت 

نها ممرا مبا شاء من رجال له قطعة أرض بني أراضي رجل ال تساوي القطعة درمها فسأله الرجل أن يبيعه م
الدنيا هل جيرب على أن يبيع ماال ينفعه مبا فيه غناه أورأيت رجال صناعته اخلياطة فحلف رجل أن ال يستخيط 

غريه ومنعه هو أن خييط له فأعطاه على ما اإلجارة فيه درهم مائة دينار أو أكثر أجيرب على أن خييط له 
ه هبا ابن هلا بيت مال هل جيرب على أن يبيعها فإن قال ال جيرب أورأيت رجال عنده أمة عمياء ال تنفعه أعطا

واحد من هؤالء على النظر له قلنا وكل هؤالء يقول إمنا فعلت هذا إضرار بنفسي وإضرارا للطالب إىل حىت 



أكون مجعت األمرين فإن قال وإن أضر بنفسه وضار غريه فإمنا فعل يف ماله ماله أن يفعل قيل وكذلك حافر 
ر يف أرض الرجل واملزوق جدار الرجل وناقل التراب إىل أرض الرجل إمنا فعل ماله أن يفعل ومنع ماله البئ

أن مينع من ماله فإن كان يف رد التراب ودفن البئر ما يشغل األرض عن رهبا حىت مينعه منفعة يف ذلك الوقت 
ألرض بقدر املدة اليت حبستها عن قيل للذي يريد رد التراب أنت باخليار يف أن ترده ويكون عليك كراء ا

املنفعة أو تدعه وقيل لرب األرض يف البئر لك اخليار يف أن تأخذ حافر البئر بدفنها على كل حال وال شيء 
 لك عليه 
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ألنه ليس يف موضعها منفعة حىت تكون مدفونة إال أن يكون ملوضعها لو كانت مستوية منفعة فيما بني أن   
لك هبا إىل أن يدفنها فيكون لك أجر تلك املنفعة ألنه شغل عنك شيئا من أرضك قال الشافعي وإن  حكمنا

كان الغاصب نقل من أرض املغصوب ترابا كان منفعة لألرض ال ضرر عليها أخذ برده فإن كان ال يقدر 
ضمن الغاصب ما على رد مثله حبال أبدا قومت األرض وعليها ذلك التراب وقومت حباهلا حني أخذها مث 

بني القيمتني وإن كان يقدر ىل رده حبال وإن عظمت فيه املؤنة كلفه قال وإذا قطع الرجل يد دابة رجل أو 
رجلها أو جرحها جرحا ما كان صغريا أو كبريا قومت الدابة جمروحة أو مقطوعة مث ضمن ما بني القيمتني 

ا أن رجال غصبه هذه اجلارية يوم اخلميس وشاهدا أنه وال ميلك أحد مال أحد جبناية أبدا قال وإذا أقام شاهد
غصبه إياها يوم اجلمعة أو شاهدا أنه غصبه إياها وشاهدا أنه أقر له بغصبه إياها أو شاهدا أنه أقر له يوم 

اخلميس بغصبها وآخر أنه أفر له يوم اجلمعة بغصبها فكل هذا تختلف ألن غصب يوم اخلميس غري غصب 
غصب غري اإلقرار بالغصب واإلقرار يوم اخلميس غري اإلقرار يوم اجلمعة فيقال له يف هذا يوم اجلمعة وفعل ال

كله احلف مع أي شاهديك شئت واستح  اجلارية فإن حلف استحقها قال ولو أن أرضا كانت بيد رجل 
دق هبا فادعى آخر أهنا أرضه فأقام شاهدا فشهد له أهنا أرضه اشتراها من مالك أو ورثها من مالك أو تص

عليه مالك أو كانت مواتا فأحياها فوصف ذلك بوجه من وجوه امللك الذي يصح وأقام شاهدا غريه أهنا 
حيزه مل تكن الشهادة بأهنا حيزة شهادة ولو شهد عليها عدد عدول إذا مل يزيدوا على هذا شيئا ألن حيزه 

رضه وما يلي مسكنه وحيتمل بعطية أهلها حيتمل ما حيوز بامللك وما حيوز بالعارية والكراء وحيتمل ما يلي أ
فلما مل يكن واحد من هذه املعاين أوىل بالظاهر من اآلخر مل تكن هذه شهادة أبدا حىت يزيدوا فيها ما يبني 



أهنا ملك له وله أن حيلف مع الشاهد الذي شهد له بامللك ويستح  قال ولو شهد له الشاهد األول مبا 
هد الثاين بأنه كان حيوزها وقف فإن قال حيوزها مبلك فقد اجتمعا على وصفنا من امللك وشهد له الشا

الشهادة وإن قال حيوزها ومل يزد على ذلك مل جيتمعا على الشهادة وحيلف مع شاهد امللك ويستح  قال 
وإذا غصب الرجل من الرجل اجلارية فباعها من آخر وقبض الثمن فهلك يف يديه مث جاء رب اجلارية 

ئمة أخذ اجلارية وشيئا إن كان نقصها ورجع املشتري على البائع بالثمن الذي قبض منه موسرا واجلارية قا
كان أو معسرا قال وإذا غصب الرجل الرجل دابة أو أكراه إياها فتعدى فضاعت يف تعديه فضمنه رب 

 الدابة 
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الناس وهو أبو حنيفة قال ال سبيل له على املغصوب أو املكري قيمة دابته مث ظفر بالدابة بعد فإن بعض   
الدابة ولو كانت جارية مل يكن له عليها سبيل من قبل أنه أخذ البدل منها والبدل يقوم مقام البيع قال 

الشافعي وإذا ظهر على الدابة رددت عليه الدابة ورد ما قبض من مثنها إن كانت دابته حباهلا يوم غصبها أو 
فإن كانت ناقصة قبضها وما نقصت ورد الفضل عن نقصاهنا من الثمن وال يشبه  تعدى هبا أو خريها حاال

هذا البيوع إمنا البيوع مبا تراضيا عليه فسلم له رب السلعة سلعته وأخرجها من يديه إليها راضيا بإخراجها 
ال ترى أن واملشتري غري عاص يف أخذها واملتعدي عاص يف التعدي والغصب ورب الدابة غري بائع له دابته أ

الدابة لو كانت قائمة بعينها مل يكن له أخذ قيمتها فلما كان إمنا أخذ القيمة على أن دابته فائتة مث وجد 
الدابة كان الفوت قد بطل وكانت الدابة موجودة ولو كان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابته غائبة ولو جاز 

و وجدت معيبة كان له أن يردها بالعيب فإن قال فهلكت الدابة كان للغاصب واملتعدي أن يرجع بالثمن ول
رجل فهي ال تشبه البيوع ولكنها تشبه اجلنايات قيل له أفرأيت لو أن رجال جىن على عني رجل فابيضت 
فحكم له بأرشها مث ذهب البياض فقائل هذا يزعم أنه يرده باألرش ويرده ولو حكم له يف سن قلعت من 

باألرش الذي حكم به عليه فإن شبهها باجلنايات فهذا يلزمه فيه  صيب خبمس من اإلبل مث نبتت رجع
اختالف القول وإن زعم أهنا ال تشبه اجلنايات ألن اجلنايات ما فات فلم يعد فهذه قد عادت فصارت غري 

فائتة ولو كان هذا بغري قضاء قاض فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها فتعدى عليها فضاعت مث 
ها على شيء يكون أكثر من قيمة الدابة أو مثله أو أقل فالقول فيه كالقول يف حكم القاضي اصطلحا من مثن



ألنه إمنا صاحله على ما لزم الغاصب مما استهلك فلما كان ماله غري مستهلك كان الصلح وقع على غري ما 
ها فباعه إياها علما أو علم رب الدابة ولو كان الغاصب قال له أنا أشتريها منك وهي يف يدي قد عرفت

بشيء قد عرفه قل أو كثر فالبيع جائز فإن جاء الغاصب بالدابة معيبة عيبا حيدث مثله فزعم أنه مل يكن رآه 
وأن البائع دلس له به كان القول قول البائع مع ميينه إال أن يقيم الغاصب البينة على أنه كان يف يد املغصوب 

يكون له رد الدابة ويكون للمغصوب ما نقصها على الغاصب فإن البائع أو يكون العيب مما ال حيدث مثله ف
قال املتعدى بالغصب أو يف الكراء إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها فقبل ذلك منه بغري قضاء قاض 
فال جيوز يف هذا واهلل أعلم إال واحد من قولني أحدمها أن يقال هذا بيع مستانف فال جنيزه من قبل أنه ال 

بيع املوتى أو جيوز   
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يقال هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت فيجوز ألن ذلك يلزمه يف أصل احلكم فمن ذهب هذا املذهب   
لزمه إذا علم بأن الدابة مل تضع أن يكون لرب الدابة أخذها وعليه رد ما أخذ من قبل أنه إمنا أخذ ما كان 

عة كان على أصل ملكه أو يقول قائل قوال ثالثا فيقول ملا رضي يلزم له لو كانت ضائعة فلما مل تكن ضائ
بقوله وترك استحالفه كما كان احلاكم مستحلفه لو ضاعت فال يكون له الرجوع على حال فأما أن يقول 
قائل إن كانت عند الغاصب وإمنا كذب ليأخذها فللمشتري أخذها وإن مل تكن عند الغاصب مث وجدها 

فهذا ال جيوز يف وجه من الوجوه ألن الذي انعقد إن كان جائزا بكل حال جاز ومل فليس للمشتري أخذها 
ينتقض وإن كان جائزا ما مل تكن موجودة منتقضا إذا كانت موجودة فهي موجودة يف احلالني فما باهلا ترد 

سد وال يف إحدامها وال ترد يف األخرى وإن كان فاسدا فهو مردود بكل حال وهذا القول ال جائز وال فا
جائز على معىن فاسد يف آخر قال الشافعي وإذا باع الرجل من الرجل اجلارية أو العبد وقبضه منه مث أقر 

البائع لرجل آخر أنه عبده غصبه منه أو أمته غصبها منه قلنا للمقر له بالغصب إن أقمت بينة على الغصب 
بينة فإقرار البائع لك إثبات ح  لك على نفسه  دفعنا إليك أيهما أقمت عليه البينة ونقضنا البيع وإن مل تقم

وإبطال ح  لغريك قد ثبت عليه قبل إقراره لك وال يصدق يف إبطال ح  غريه ويصدق على نفسه فيضمن 
لك قيمة ايهما أقر بأنه غصبكه إال أن جيد املشتري العيب أو يكون له اخليار فريده خبياره يف العيب وخياره 

على املقر أن يسلمه إليك وإن صدقه املشتري أنه غاصب رده ورجع عليه بالثمن يف الشرط فإذا رده كان 



الذي أخذه منه إن شاء قال الشافعي وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبدا فباعه من رجل مث ملك املغتصب 
اع البائع ذلك العبد مبرياث أو هبة أو بشراء صحيح أو وجه ملك ما كان مث أراد نقض البيع األول ألنه ب

ماال ميلك فإن صدقه املشتري أو قامت بينة فالبيع منتقض أراده أو مل يرده ألنه باع ما ال جيوز له بيعه وإن 
مل تقم بينة وقال املشتري إمنا ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول املشتري مع ميينه فإن قال البائع بعتك ما 

شتري ثبت البيع من قبل أن البينة إمنا تشهد يف هذا أملك مث قامت بينة أنه اغتصبه مث ملكه ومل يصدقه امل
الوقت للبائع ال عليه فتشهد له مبا يرجع به العبد إىل ملكه فيكون مشهودا له ال عليه وقد أكذهبم فال ينتقض 
البيع يف احلكم إلكذابه بينته وينبغي يف الورع أن جيددا بيعا أو يرده املشتري قال وإن كانت البينة شهدت 

ذلك خيرجه من أيديهما مجيعا قبلت البينة ألهنا عليه قال وإن باعه وقبضه املشتري مث أعتقه فقامت بينة فكان 
 بغصب وكان املغصوب أو 
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ورثته قياما رد العت  ألن البيع كان فاسدا ويرد إىل املغصوب ولو مل تكن بينة وصدق الغاصب واملشتري   
قول واحد منهما يف العت  ومضى العت  ورددنا املغصوب على الغاصب بقيمة العبد  املدعى أنه غصبه مل يقبل

يف أكثر ما كان قيمة وإن أحب رددناه على املشتري املعت  فإن رددناه على املشتري املعت  رجع على 
أنه أعت  ماال  الغاصب البائع مبا أخذ منه ألنه قد أقر أنه باع ماال ميلك والوالء موقوف من قبل أن املعت  يقر

ميلك قال وإذا غصب الرجل من الرجل اجلارية فباعها من رجل واملشتري يعلم أهنا مغصوبة مث جاء 
املغصوب فأراد إجازة البيع مل يكن البيع جائزا من قبل أن أصل البيع كان حمرما فال يكون ألحد إجازة 

أرأيت لو أن أمرا باع جارية له وشرط لنفسه احملرم ويكون له جتديد بيع حالل هو غري احلرام فإن قال قائل 
فيها اخليار أما كان جيوز البيع ويكون له أن خيتار إمضاءه فيلزم املشتري بأن له اخليار دون البائع قيل بلى 
فإن قال فما فرق بينهما قيل هذه باعها مالكها بيعا حالال وكان له اخليار على شرطه وكان املشتري غري 

ئع والغاصب واملشتري وهو يعلم أهنا مغصوبة عاصيان هلل وهذا بائع ما ليس له وهذا مشتر عاص هلل وال البا
ماال حيل له فال يقاس احلرام على احلالل ألنه ضده أال ترى أن الرجل املشتري من رب اجلارية جاريته لو 

ي اجلارية املغصوبة شرط املشتري اخليار لنفسه كان له اخليار كما يكون للبائع إذا شرطه أفيكون للمشتر
اخليار يف أخذها أو ردها فإن قال ال قيل ولو شرط الغاصب اخليار لنفسه فإن قال ال من قبل أن الذي شرط 



له اخليارال ميلك اجلارية قيل ولكن الذي ميلكها لو شرط له اخليار جاز فإن قال نعم قيل له أفال ترى أهنما 
ني يف كل شيء على اآلخر قال وإذا غصب الرجل من الرجل تختلفان يف كل شيء فكيف يقاس أحد املختلف

اجلارية فاقر الغاصب بأنه غصبه جارية وقال مثنها عشرة وقال املغصوب مثنها مائة فالقول قول الغاصب مع 
ميينه وال تقوم على الصفة من قبل أن التقومي على الصفة ال يضبط قد تكون اجلاريتان بصفة ولون وسن 

القيمة بشيء يكون يف الروح والعقل واللسان فال يضبط إال باملعاينة فيقال لرب اجلارية إن  وبينهما كثري يف
رضيت وإال فإن أقام بينة فأقام بينة أخذ له ببينته وإن مل يقمها أحلف له الغاصب وكان القول قوله ولو أقام 

على قيمتها كان القول يف عليه شاهدين بأنه غصبه جارية فهلكت اجلارية يف يديه ومل يثبت الشاهدان 
قيمتها قول الغاصب مع ميينه ولو وصفها الشاهدان بصفة أهنا كانت صحيحة علم أن قيمتها أكثر مما قال 
الغاصب كان القول قول الغاصب ألنه قد ميكن أن يكون مث داء أو غائلة ختفى يصري هبا مثنها إىل ما قال 

 الغاصب فإذا 
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ل الغاصب حبال كان القول قوله مع ميينه وهكذا قول من يغرم شيئا من الدنيا بأي وجه ما أمكن ما قا  
دخل عليه الغرم إذا أمكن أن يكون القول قوله كان القول قوله وال يؤخذ منه خالف ما اقر به إال ببينة أال 

يه دين أو عنده وديعة ترى أنا جنعل يف األكثر من الدعوى عليه القول قوله فلو قال رجل غصبين أويل عل
كان القول قوله مع ميينه ومل نلزمه شيئا مل يقر به فإذا أعطيناه هذا يف األكثر كان األقل أوىل أن نعطيه إياه 

فيه وال جتوز القيمة على ماال يرى وذلك أنا ندرك ما وصفت من علم أن اجلاريتان تكونان يف صفة 
د فال تكون القيم إال على ماعوين أوال ترى أن فيما عوين ال وإحدامها أكثر مثنا من األخرى بشيء غري بعي

نويل القيمة فيه إال أهل العلم به يف يومه الذي يقومونه فيه وال جتوز هلم القيمة حىت يكشفوا عن الغائلة 
واألدواء مث يقيسوه بغريه مث يكون أكثر ما عندهم يف ذلك تأخى قدر القيمة على قدر ما يرى من سعر يومه 

ذا كان هذا هكذا مل جيز التقومي على املغيب فإن قال صفته كذا وال أعرف قيمته قلنا لرب الثوب ادع يف فإ
قيمته ما شئت فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادعى ما تسمع فإن عرفته فأده إليه بال ميني وإن مل تعرفه فأقر مبا 

عليه فيحلف عليك ويستح  ما ادعى إن شئت حنلفك عليه وتدفعه إليه فإن قال ال أحلف قلنا فرد اليمني 
ثبت على االمتناع من اليمني فإن حلف بعد أن بني هذا له فقد جاء مبا عليه وإن امتنع أحلفنا املدعى مث 



ألزمناه مجيع ما حلف عليه فإن أراد اليمني بعد ميني املدعى مل نعطه إياها فإن جاء ببينة على أقل مما حلف 
ينة وكانت البينة أوىل من اليمني الفاجرة قال وإذا غصب رجل من رجل طعاما حبا عليه املدعى أعطيناه بالب

أو مترا أو أدما فاستهلكه فعليه مثله إن كان يوجد له مثل حبال من احلال وإن مل يوجد له مثل فعليه قيمته 
ا وألباهنا أكثر ما كان قيمة قط قال وإذا غضب رجل لرجل أصال فأمثر أو غنما فتوالدت وأصاب من صوفه

كان لرب األصل والغنم وكل ماشية أن يأخذ ماشيته وأصله من الغاصب إن كان حباله حني غصبه أو خريا 
وإن نقص أخذه والنقصان ورجع عليه جبميع ما أتلف من الثمرة فأخذ منه مثلها إن كان هلا مثل أو القيمة 

خذ من لبنها أو قيمته إن مل يكن له مثل ومثل إن مل يكن هلا مثل وقيمة ما أتلف من نتاج املاشية ومثل ما أ
ما أخذ من صوفها وشعرها إن كان له مثل وإال قيمته إن مل يكن له مثل قال وإن كان أعلفها أو هنأها 

وهي جرب أو استأجر عليها من حفظها أو سقي األصل فال شيء له يف ذلك قال الشافعي وأصل ما حيدث 
عني موجودة متيز وعني موجودة ال متيز والثاين أثر ال عني موجودة الغاصب فيما اغتصب شيئان أحدمها 

 فأما األثر الذي ليس بعني 
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موجودة فمثل ما وصفنا من املاشية يغصبها صغارا والرقي  يغصبهم صغارا هبم مرض فيداويهم وتعظم   
ا ماله يف أثر عليهم ال عني أال ترى أن نفقته عليهم حىت يأيت صاحبهم وقد أنف  عليهم أضعاف أمثاهنم وإمن

النفقة يف الدواب واألعبد إمنا هو شيء صلح به اجلسد ال شيء قائم بعينه مع اجلسد وإمنا هو أثر وكذلك 
الثوب يغسله ويكمده وكذلك الطني يغصبه فيبله باملاء مث يضربه لبنا فإمنا هذا كله أثر ليس بعني من ماله 

ه ليس بعني تتميز فيعطاه وال عني تزيد يف قيمته وال هو موجود كالصبغ يف الثوب وجد فال شيء له فيه ألن
فيكون شريكا له والعني املوجودة اليت ال تتميز أن يغصب الرجل الثوب الذي قيمته عشرة دراهم فيصبغه 
من  بزعفران فيزيد يف قيمته مخسة فيقال للغاصب إن شئت أن تستخرج الزعفران على أنك ضامن ملا نقص

الثوب وإن شئت فأنت شريك يف الثوب لك ثلثه ولصاحب الثوب ثلثاه وال يكون له غري ذلك وهكذا كل 
صبغ كان قائما فزاد فيه وإن صبغه بصبغ يزيد مث استح  الصبغ فإمنا يقوم الثوب فإن كان الصبغ زائدا يف 

ههنا مال زاد يف مال الرجل  قيمته شيئا قل أو كثر فهكذا وإن كان غري زائد يف قيمته قيل له ليس لك
فتكون شريكا له به فإن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن ملا نقص الثوب وإن شئت فدعه قال وإن 



كان الصبغ مما ينقص الثوب قيل له أنت أضررت بصاحب الثوب وأدخلت عليه النقص فإن شئت 
ضمن ما نقص الثوب بكل فاستخرج صبغك وتضمن ما نقص الثوب وإن شئت فال شيء لك يف صبغك وت

حال قال ومن الشيء الذي خيلطه الغاصب مبا اغتصب فال يتميز منه أن يغصبه مكيال زيت فيصبه يف زيت 
مثله أو خري منه فيقال للغاصب إن شئت أعطيته مكيال زيت مثل زيته وإن شئت أخذ من هذا الزيت 

للفضل إذا كان زيتك أكثر من زيته وال  مكياال مث كان غري مزداد إذا كان زيتك مثل زيته وكنت تاركا
خيار للمغصوب ألنه غري منتقص فإن كان صب ذلك املكيال يف زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل 
زيته ألنه قد انتقص زيته بتصيريه فيما هو شر منه وإن كان صب زيته يف بان أو شريق أو دهن طيب أو 

منه الزيت وال يكون له أن يدفع إليه مكياال مثله وإن كان مسن أو عسل ضمن يف هذا كله ألنه ال يتخلص 
املكيال منه خريا من الزيت من قبل أنه غري الزيت ولو كان صبه يف ماء إن خلصه منه حىت يكون زيتا ال ماء 

فيه وتكون تخالطة املاء غري ناقصة له كان الزما للمغصوب أن يقبله وإن كانت تخالطة املاء ناقصة له يف 
ل واملتعقب كان عليه أن يعطيه مكياال مثله مكانه قال الربيع ويعطيه هذا الزيت بعينه وإن نقصه املاء العاج

 ويرجع عليه بنقصه 
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وهو معىن قول الشافعي قال الشافعي ولو اغتصبه زيتا فاغاله على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه   
ار تنقصه شيئا يف القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه وإن مل تنقصه شيئا يف وما نقص مكيلته مث إن كانت الن

القيمة فال شيء عليه ولو اغتصبه حنطة جديدة خلطها برديئة كان كما وصفت يف الزيت يغرم له مثلها مبثل 
فت يف كيلها إال أن يكون يقدر على أن مييزها حىت تكون معروفة وإن خلطها مبثلها أو أجود كان كما وص

الزيت قال ولو خلطها بشعري أو ذرة أو حب غري احلنطة كان عليه أن يؤخذ بتمييزها حىت يسلمها إليه 
بعينها مبثل كيلها وإن نقص كيلها شيئا ضمنه قال ولو اغتصبه حنطة جيدة فأصاهبا عنده ماء أو عفن أو 

ا تقوم باحلال اليت غصبها واحلال اليت أكلة أو دخلها نقص يف عينها كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصه
دفعها هبا مث يغرم فضل ما بني القيمتني قال ولو غصبه دقيقا فخلطه بدقي  أجود منه أو مثله أو أرادأ كان 
كما وصفنا يف الزيت قال وإن غصبه زعفرانا وثوبا فصبغ الثوب بالزعفران كان رب الثوب باخليار يف أن 

رانه وثوبه وال شيء له غري ذلك أو يقوم ثوبه أبيض وزعفرانه صحيحا فإن يأخذ الثوب مصبوغا ألنه زعف



كانت قيمته ثالثني قوم ثوبه مصبوغا بزعفران فإن كانت قيمته مخسة وعشرين ضمنه مخسة ألنه أدخل عليه 
النقص قال وكذلك إن غصبه مسنا وعسال ودقيقا فعصده كان للمغصوب اخليار يف أن يأخذه معصودا وال 

لغاصب يف احلطب والقدر والعمل من قبل أن ماله فيه أثر ال عني أو يقوم له العسل منفردا والسمن شيء ل
والدقي  منفردين فإن كان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثالثة من قبل أنه أدخل عليه النقص 

و املستهلك له وليس يف الدابة ولو غصبه دابة وشعريا فعلف الدابة الشعري رد الدابة والشعري من قبل أنه ه
عني من الشعري يأخذه إمنا فيها منه أثر قال ولو غصبه طعاما فأطعمه إياه واملغصوب ال يعلم كان متطوعا 
باإلطعام وكان عليه ضمان الطعام وإن كان املغصوب يعلم أنه طعامه فأكله فال شيء له عليه من قبل أن 

ذه قال ولو اختلفا فقال املغصوب أكلته وال أعلم أنه طعامي وقال سلطانه إمنا كان على أخذ طعامه فقد أخ
الغاصب أكلته وأنت تعلمه فالقول قول املغصوب مع ميينه إذا أمكن أن يكون خيفي ذلك بوجه من الوجوه 
قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا أكله عاملا أو غري عامل فقد وصل إليه شيئه وال شيء على الغاصب إال أن 

ن نقص عمله فيه شيئا فريجع مبا نقصه العمل قال الشافعي وإن غصبه ذهبا فحمل عليه حناسا أو حديدا يكو
أو فضة أخذ بتمييزه بالنار وإن نقصت النار ذهبه شيئا ضمن ما نقصت النار وزن ذهبه وسلم إليه ذهبه مث 

 نظرنا فإن 
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ضمن له ما نقصته النار يف القيمة قال ولو سبكه مع ذهب  كانت النار نقصت من ذهبه شيئا يف القيمة  
مثله أو أجود أو أردأ كان هذا مما ال يتميز وكان القول فيه كالقول يف الزيت قال ولو اغتصبه ذهبا فجعله 
قضيبا مث أضاف إليه قضيبا من ذهب غريه أو قضيبا من حناس أو فضة ميز بينهما مث دفع إليه قضيبه إن كان 

وزن الذي غصبه به مث نظر إليه يف تلك احلال وإليه يف احلال اليت غصبه إياه فيها معا فإن كانت قيمته مبثل ال
حني رده أقل منها حني غصبه ضمن له فضل ما بني القيمتني وإن كانت مثله أو أكثر أخذ ذهبه وال شيء 

ولو غصبه شاة فأنزى عليها تيسا له غري ذلك وال للغاصب يف الزيادة ألن الزيادة من عمل إمنا هو أثر قال 
فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب وال شيء للغاصب يف عسب التيس من قبل شيئني أحدمها أنه 
ال حيل مثن عسب الفحل واآلخر أنه إمنا هو شيء أقره فيها فانقلب الذي أقر إىل غريه والذي انقلب ليس 

نقرة ذهب فضرهبا دنانري كان لرب النقرة أن يأخذ الدنانري  بشيء ميلك إمنا ميلكه رب الشاة قال ولو غصبه



إن كانت مبثل وزن النقرة وكانت مبثل قيمة النقرة أو أكثر وال شيء للغاصب يف زيادة عمله إمنا هو أثر وإن 
كانت ينقص وزهنا أخذ الدنانري وما نقص الوزن قال وإن كان قيمتها تنقص مع ذلك أخذ الدنانري وما 

وما نقص القيمة قال وإن غصبه خشبة فشقها ألواحا أخذ رب اخلشبة األلواح فإن كانت  نقص الوزن
األلواح مثل قيمة اخلشبة أو أكثر أخذها وال شيء للغاصب يف زيادة قيمة األلواح على اخلشبة من قبل أن 

 قال ولو أنه عمل ماله فيها أثر ال عني وإن كانت األلواح أقل قيمة من اخلشبة أخذها وفضل ما بني القيمتني
هذه األلواح أبوابا ومل يدخل فيها شيئا من عنده كان هكذا ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا غريها 

كان عليه أن مييز ماله من مال املغصوب مث يدفع إىل املغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه 
ك لو أدخل لوحا منها يف سفينة أو بىن على لوح وحديده إال أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا قال وكذل

منها جدارا كان عليه أن يؤخذ بقلع ذلك حىت يسلمه إىل صاحبه وما نقصه قال وكذلك اخليط خييط به 
الثوب وغريه فإن غصبه خيطا فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته ومل يكن للمغصوب أن ينزع 

قائل ما فرق بني اخليط خياط به الثوب ويف إخراجه إفساد للثوب خيطه من إنسان وال حيوان حي فإن قال 
ويف إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة ويف إخراج اخليط من اجلرح أفساد للجرح فإن زعمت أن أحدمها 
خيرج مع الفساد واآلخر ال خيرج مع الفساد قيل له إن هدم اجلدار وقلع اللوح من السفينة ونقض اخلياطة 

رم على مالكها ألنه ليس يف شيء ليس مبح  
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منها روح تتلف وال تأمل فلما كان مباحا ملالكها كان مباحا لرب احل  أن يأخذ حقه منها واستخراج   
اخليط من اجلرح تلف للمجروح وأمل عليه وحمرم عليه أن يتلف نفسه وكذلك حمرم على غريه أن يتلفه إال 

فيه من الكفر والقتل وكذلك ذوات األرواح وال يؤخذ احل  مبعصية اهلل تعاىل وإمنا  مبا أذن اهلل تعاىل به
يؤخذ مبا مل يكن هلل معصية قال الربيع وفيه قول آخر إن كان اخليط يف حيوان ال يؤكل فال ينزع ألن النيب 

ل له أن يذحبها صلى اهلل عليه وسلم هنى أن تصرب البهائم وإن كان يف حيوان يؤكل نزع اخليط ألنه حال
ويأكلها قال الشافعي قلت أرأيت إن كان الغاصب معسرا وقد صبغ الثوب صبغا ينقصه مث قال أنا أغسله 
حىت أخرج صبغي منه مل منكنه أن يغسله فينقص على ثويب وهو معسر بذلك قال وإذا جىن احلر على العبد 

مت هبا بينة فإن قال قائل وكيف ضمنت جناية تكون نفسا أو أقل محلتها عاقلة احلر إن كانت خطأ وقا



العاقلة جناية حر على عبد قيل له ملا كانت العاقلة تعقل بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جناية احلر 
على احلر يف النفس وبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جناية احلر على اجلنني وهو نصف عشر نفس دل 

اية خطأ كانت على عاقلته وعلى أن احلكم يف جناية احلر خطأ تخالف ذلك على أن ما جىن احلر من جن
للحكم يف جناية احلر العمد وفيما استهلك احلر من عروض اآلدميني فإن قال قائل فلم مل جتعل العبد عرضا 
من العروض وإمنا فيه قيمته كما يكون ذلك يف العروض قيل جعل اهلل عز وجل على القاتل خطأ حترير رقبة 

ية مسلمة إىل أهل املقتول فكان ذلك يف اآلدميني دون العروض والبهائم ومل أعلم تخالفا يف أن على قاتل ود
العبد حترير رقبة كما هي على قاتل احلر وال أن الرقبة يف مال القاتل خاصة فلما كانت الدية يف اخلطأ على 

لة اآلية ومجلة السنة ومجلة القياس على العاقلة كانت يف العبد دية كما كانت فيه رقبة وكان داخال يف مج
اإلمجاع يف أن فيه عت  رقبة فإن قال قائل فديته ليست كدية احلر قيل والديات مبينة الفرض يف كتاب اهلل 
تعاىل ومبينة العدد يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف اآلثار فإمنا يستدرك عددها خربا أال ترى أن 

حلر واحلرة ومها خيتلفان ودية اليهودي والنصراين واجملوسي وهم عندنا تخالفو املسلم العاقلة تعقل دية ا
فكذلك تعقل دية العبد وهي قيمته فإن قال قائل ما الفرق بني العبد والبهيمة يف شيء غري هذا قيل نعم بني 

ريين لو قتل أحدمها العبيد عند العامة القصاص يف النفس وعندنا يف النفس وفيما دوهنا وليس ذلك بني بع
صاحبه وعلى العبيد فرائض اهلل من حترمي احلرام وحتليل احلالل وفيهم حرمة اإلسالم وليس ذلك يف البهائم 

 فإن كان اجلاين عبدا 
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على حر أو عبد مل تعقل عنه عاقلته وال سيده وكانت اجلناية يف عنقه دون ذمة سيده يباع فيها فيدفع إىل   
 اجملين عليه ديته فإن فضل من مثنه شيء رد على صاحبه فإن مل يفضل من مثنه شيء أو مل يبلغ الدية بطل ويل

ما بقي منه ألن اجلناية إمنا كانت يف عنقه دون غريه وترك أن يضمن سيده عنه والعاقلة يف احلر والعبد ماال 
 باجملين عليه أال ترى أنه لو كان باجملين عليه أعلم فيه خالفا وفيه داللة على أن العقل إمنا حكمه باجلاين ال

ضمنت عاقلته لسيد العبد مثن العبد إذا قتل احلر فلما كانت ال تضمن ذلك عنه وكانت جنايته على احلر 
والعبد سواء يف عنقه كانت كذلك جناية احلر على العبد واحلر سواء على عاقلته وكان احلر يعقل عنها كما 

استعار الرجل من الرجل الدابة إىل موضع فتعدى هبا إىل غريه فعطبت يف التعدي أو بعد تعقل عنه قال وإذا 



ما ردها إىل املوضع الذي استعارها منه قبل أن تصل إىل مالكها فهو هلا ضامن ال خيرج من الضمان إال بأن 
الرجل من الرجل يوصلها إىل مالكها ساملة وعليه الكراء من حيث تعدى هبا مع الضمان قال وإذا تكارى 

الدابة من مصر إىل أيلة فتعدى هبا إىل مكة فماتت مبكة وقد كان قبضها من رهبا مثن عشرة فنقصت يف 
الركوب حىت صارت بأيلة مثن مخسة مث سار هبا عن أيلة فإمنا يضمن قيمتها من املوضع الذي تعدى هبا منه 

أيلة مخسة ويأخذ فيما ركب منها بعد ذلك فيما فيأخذ كراءها إىل أيلة الذي أكراها به ويأخذ قيمتها من 
بني أيلة إىل مكة كراء مثلها ال على حساب الكراء األول قال وإذا وهب الرجل للرجل طعاما فأكله 

املوهوب له أو ثوبا فلبسه حىت أباله وذهب مث استحقه رجل على الواهب فاملستح  باخليار يف أن يأخذ 
أخذه مبثل طعامه أو قيمة ثوبه فال شيء للواهب على املوهوب له إذا  الواهب ألنه سبب إتالف ماله فإن

كانت هبته إياه لغري ثواب ويأخذ املوهوب له مبثل طعامه وقيمة ثوبه ألنه هو املستهلك له فإن أخذه به فقد 
اختلف يف أن يرجع املوهوب له على الواهب وقيل ال يرجع على الواهب ألن الواهب مل يأخذ منه عوضا 

ريجع بعوضه وإمنا هو رجل غره من أمر قد كان له أن ال يقبله قال وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا ف
شهرا أو شهرين فلبسه فأخلقه مث استحقه رجل آخر أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منه وهو 

ملستعري الالبس وكان النقص باخليار يف أن يأخذ ذلك من املستعري الالبس أو من اآلخذ لثوبه فإن أخذه من ا
كله يف يده مل يرجع به على من أعاره من قبل أن النقص كان من فعله ومل يغر من ماله بشيء فريجع به وإن 
ضمنه املعري غري الالبس فمن زعم أن العارية مضمونه قال للمعري أن يرجع به على املستعري ألنه كان ضامنا 

 ومن زعم أن 
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ارية غري مضمونة مل جيعل له أن يرجع عليه بشيء ألنه سلطه على اللبس وهذا قول بعض املشرقيني الع  
والقول األول قياس قول بعض أصحابنا احلجازيني وهو مواف  لآلثار وبه نأخذ ولو كانت املسألة حباهلا غري 

وىل إال أن املستكري إذا ضمن أن مكان العارية أن املستعري تكارى الثوب كان اجلواب فيها كاجلواب يف األ
شيئا رجع به على املكري ألنه غره من شيء أخذ عليه عوضا وإمنا لبسه على أن ذلك مباح له بعوض 

ويكون لرب الثوب أن يأخذ قيمة إجارة ثوبه قال وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن حيلف له 
عي فإن ثبتت عليه بينة أخذ له هبا وكانت البينة العادلة املدعى عليه أحلفه له القاضي مث قبل البينة من املد



أوىل من اليمني الفاجرة وسواء كانت بينة املدعي املستحلف حضورا بالبلد أو غيبا عنه فال يعدو هذا واحدا 
من وجهني إما أن يكون املدعى عليه إذا حلف بريء بكل حال قامت عليه بينة أو مل تقم وإما أن يكون إمنا 

ريئا ما مل تقم عليه بينة فإذا قامت بينة فاحلكم عليه أن يؤخذ منه هبا وليس لقرب الشهود وبعدهم يكون ب
معىن ولكن الشهود إن مل يعدلوا اكتفى فيه باليمني األوىل ومل تعد عليه ميني وإمنا أحلفناه أوال أن احلكم يف 

له مع ميينه أو يكون عليه بينة فيزول هذا املدعى عليه حكمان أحدمها أن ال يكون عليه بينة فيكون القول قو
احلكم ويكون احلكم عليه أن يؤخذ منه بالبينة العادلة ما كان املدعي يدعي ما شهدت به بينته أو أكثر منه 
قال وإذا غصب الرجل من الرجل قمحا فطحنه دقيقا نظر فإن كانت قيمة الدقي  مثل قيمة احلنطة أو أكثر 

دة وال عليه ألنه مل ينقصه شيئا وإن كانت قيمة أقل من قيمة احلنطة رجع على فال شيء للغاصب يف الزيا
  الغاصب بفضل ما بني قيمة الدقي  واحلنطة وال شيء للغاصب يف الطحن ألنه إمنا هو أثر ال عني

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله 
  

لفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة ا    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سب  من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

صر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقت    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
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مسألة املستكرهة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي رمحه اهلل قال يف الرجل يستكره املرأة أواألمة يصيبها أن لكل واحدة  

ان ثيبا واجللد منهما صداق مثلها وال حد على واحدة منهما وال عقوبة وعلى املستكره حد الرجم إن ك
والنفي إن كان بكرا وقال حممد بن احلسن ال حد عليهما وال عقوبة وعلى املستكره احلد وال صداق عليه 
وال جيتمع احلد والصداق معا وكان الذي احتج فيه من اآلثار عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعيب وهو 

أن مالكا أخربه عن ابن شهاب أن مروان بن  يزعم أن مثل هذا ال يكون حجة وقد احتج بعض أصحابنا فيه
احلكم قضى يف امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها وقال الذي احتج هبذا أن مروان رجل 
قد أدرك عامة أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان له علم ومشاورة يف العلم وقضى هبذا باملدينة ومل 

ضاءه ال يكون حجة وقال أبو حنيفة لو أن رجال أصاب امرأة بزنا فأراد يرفعه فزعم حممد بن احلسن أن ق
سقوط احلد عنه حتامل عليها حىت يفضيها يسقط احلد وصارت جناية يغرمها يف ماله وهذا خيالف األول قال 

ضاء إال الشافعي وإذا كان زانيا يقام عليه احلد قبل أن يفضيها وهو مل خيرج باإلفضاء من الزنا ومل يزدد باإلف
ذنبا قال الربيع الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعال إىل أجل فمات قبل األجل أو فات الذي 
حلف ليفعلنه به قبل األجل فال حنث عليه ألنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعال ومل يسم أجال فأمكنه أن يفعل 

انثذلك فلم يفعل حىت مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه ح   
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